


This technical documentation is provided to you for free by  http://zukowka.wordpress.com/ in order for you to be able to maintain your historical 

vehicule on the road.

We consider it to be both educational and contributing to road-safety.

https://zukowka.wordpress.com/
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INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODU 

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI « WARSZAWA 1976 

Zasady użytkowania i obsługi 

technicznej oraz charakterystyka 

techniczna samochodu Żuk 
i jego odmian (A06B, A07 B, 

A11B, A13B, A15B, A16B, A151). 
Odbiorcy: użytkownicy 

samochodu Żuk i pracownicy 
zaplecza technicznego motoryzacji.



WIADOMOŚCI OGÓLN E 

Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie produkuje samochody Żuk w kilku odmianach, różniących się ce- chami użytkowymi nadwozia. Samo- chody Żuk są przeznaczone do prze- . wożenia ładunków (Żuk A06B, A11B, _A18B) o łącznym ciężarze do ok. 1000 KG lub towarów wraz z osobami (Żuk A07B i A16B). Na bazie samochodu Żuk A06B są produkowane samochody gaśnicze Żuk A15B i A151, przezna- czone dla Straży Pożarnych do- akcji gaszenia małych pożarów mieszkanio- wych oraz przeprowadzania rozpozna- nia. 
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Rys. 1. Samochód Żuk A07B, tow-os 
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Rys. 2. Samochód Żuk A06B, furgon 
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Rys. 3, Samochód Żuk A13B, pick-up 
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Rys. 4. Samochód Żuk skrzyniowy 

a — A11B, b — A16B 

    

Rys. 5. Samochód Żuk gaśniczy 

a — AI5B, b — AMI 
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1. ZNAMIONA SAMOCHODU 

Każdy samochód Żuk jest oznaczony 
fabrycznie, w sposób ułatwiający roz- 
poznanie roku produkcji, serii produk- 
cyjnej podwozia, nadwozia i ważniej- 
szych zespołów. Te znamiona, ułatwia- 
jące dobór właściwych części zamien- 
nych podczas naprawy samochodu, sta- 
nowią: 
— tabliczka znamionowa (rys. 6) 
z głównymi danymi samochodu, u- 
mieszczona na prawej ścianie nośnej 
kabiny, widoczna po otwarciu pokry- 
wy górnej; 
— numer silnika (rys. 7), wybity na 
jego kadłubie po lewej stronie, nad 
rozdzielaczem zapłonu; 
"- Numer podwozia (rys. 8), wybity na 

  4 

jn. oz tys — 
Cor type ŻUK Pojernnosć skóx | Cutbic ca bacy 

[6 o O POLMO | 
FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH LUBLIN 

e [2120cm'] 
Moc obroty x» [771.000 ] Deb [Je bro 

Nr Dodwozia [MJ Ładowność C_] 
Chassis number Paylcad 

Engine number Kkerb weight 

Engine model 17 lub 19 Inspection mark SL g 

Rok produkcj 
uł dn 

  
   
      

Rys. 6. Tabliczka znamionowa samochodu Żuk 
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Rys. 9. Umieszczenie numeru skrzynki 

biegów 

    

  

Rys. 8. Umieszczenie numeru podwozia 

    

 



górnej powierzchni prawej podłużnicy 

ramy, tuż za przednią poprzeczką; 

— numer skrzynki biegów (rys. 9), 

wybity na tylnej ścianie obudowy 

skrzynki biegów; 

— numer mechanizmu kierowniczego 

(rys. 10), wybity na obudowie mecha- 

nizmu; „e 

61996 

  

  

        
Rys. 10. Umieszczenie numeru mechanizmu 

kierowniczego 

  

zawieszenia  — numer tylnego mostu (rys. 12), wy- 

bity na kołnierzu obudowy przekładni 

głównej; 

— numer przedniego 

(rys. 11), wybity w środku części czo- 

łowej poprzeczki zawieszenia; 
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Rys. 12. Umieszczenie numeru tylnego mostu



— numer nadwozia (rys. 
na belce górnej kabiny. 
Ponadto ważniejsze elementy są za- 
plombowane w celu uniemożliwienia 
ich regulacji przez osoby niepowołane. 
Plomby są założone: | 
— przy skrzynce biegów (wyprowa- 

dzenie napędu szybkościomierza), 
— przy szybkościomierzu (rys. 14), 
-- przy regulatorze prądnicy (rys. 15). 

13), wybity 

2. ZAMAWIANIE CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH 

Sprzedaż detaliczną części zamiennych 
do samochodu Żuk prowadzą sklepy 
Polmozbytu na terenie całego kraju. 
Zamówienia na części zamienne nale- 
ży kierować wyłącznie do odpowied- 
nich Centrali Handlowych Polmozby- 
tu. Adresy tych instytucji można uzy- 
skać w Ośrodkach Serwisowych FSC — 
Lublin oraz sklepach Polmozbytu. 
Przy zakupie części oraz sporządzaniu 
zamówień należy posługiwać się aktual- 
nym katalogiem części zamiennych sa- 
mochodu Żuk, na podstawie którego 
należy podać: 
-—- numer fabryczny (katalogowy) czę- 
ści, 

— pełną nazwę katalogową części za- 
miennych (uwzględniając określenie po- 
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Rys. 13. Umieszczenie numeru nadwozia 
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Rys. 14. Umieszczenie plomby przy szybko- 
Śściomierzu | 

(widok tablicy wskaźników od tyłu) 
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Rys. 15. Umieszczenie plomby przy regula- 
torze prądnicy 

łożenia lewa lub prawa dla części sy- 

metrycznych), 

— żądaną liczbę zamawianych części, 
— nazwę i rok wydania katalogu, we- 
dług którego dokonuje się zamówienia. 
W przypadkach wątpliwych (np. gdy 
brak pewności, co do aktualności kata- 
logu, według którego dokonuje się za- 
mówienia) należy dodatkowo podać nr 
zespołu głównego (np. silnika, podwo- 
zia itp.) samochodu, do którego zama- 

wia się daną część zamienną. 

3. CHARAKTERYSTYKA 
TECHNICZNA SAMOCHODU 

Zbiorowe dane techniczno-eksploata- 
cyjne wszystkich odmian samochodu 
Żuk podano w tablicy 1.



  

  

  

  

  
    
  

        
  

  
  

Charakterystyka techniczna samochodów Żuk 
Tablica 1 

Typ/model 

Parametry furgon tow-os skrzyniowy pick-up gaśniczy skrzyniowy gaśniczy 

A06B A07B A11B A13B A15B A16B A151 

Silnik 

Typ 

Zalecane paliwo 

Kolejność zapłonu 
Układ cylindrów 
Liczba cylindrów 
Średnica cylindra 
Skok tłoka 
Objętość skokowa 
Stopień sprężania 
Ciśnienie sprężania 

Moc maksymalna wg SAE 

Moc maksymalna wg DIN 

Maksymalny moment 
obrotowy wg DIN 

Obroty biegu jałowego 

Luzy zaworów w silniku 

zimnym 

Ciśnienie oleju w nagrza- 

nym silniku 

Układ smarowania   

S21 17 lub 191) gaźnikowy, górnozaworowy, 4-SU- 

wowy chłodzony wodą 

benzyna LO86 (RM) (przy kącie wyprzedzenia za- 

płonu 7) ?) 
1-2-4-3 

pionowy, rzędowy 
4 

82 mm 
100 mm 

2120 cm3 
(A 

9...10 kG/em3 

77 KM +50/0 przy 4000 obr/min 

70 KM +50/0 przy 4000 obr/min 

15 kGm +50/0 przy 2500 obr/min 

450...500 obr/min (dla gaźnika Jikov) 

600...800 obr/min (dla gaźnika Weber) 

ssący 0,2...0,22 mm 
wydechowy 0,3...0,32 mm 

1...5,5 kG/em? (przy temperaturze oleju 80'C) 

pod ciśnieniem i rozbryzgowy, pompa oleju zębata, 

filtr pełnoprzepływowy, zbiornik oleju w misce ole- 

jowej silnika | 

1) Typ 17 z gaźnikiem Weber, typ 19 z gaźnikiem Jikov. | 

2) Dopuszcza się stosowanie benzyny LO78 (RM) przy kącie wyprzedzenia zapłonu 50.



uwtnawnzna 

Parametry 
PZN 

Filtr oleju 
Układ chłodzenia 

Układ zasilania 

Filtr powietrza 

Gaźnik 

Układ instalacji 
Napięcie nominalne 
Napięcie/moc prądnicy 
Typ prądnicy 
Pasek klinowy prądnicy 
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A06B | A07B | A11B ABB. | AI5B A16B 

cd. tabl. 1 

A151 
  

pełnoprzepływowy typ F06.2 (wymienny PP6.2) wodny, obieg zamknięty z pompą wody i termosta- tem, wentylator 4-łopatkowy (dla tropiku 6-łopat- Kkowy) . zbiornik paliwa, przewody, pompa paliwa przepo- nowa, gaźnik Weber 34S2B1, „dwuprzelotowy lub Jikov 40SOP, filtr powietrza suchy lub mokry z ką- pielą olejową (ciśnienie paliwa 0,2...0,285 KG/cm2) typu Fiat 125P, suchy, z wymiennym wkładem do gaźnika Weber lub siatkowy, z kąpielą olejową do gaźnika Jikov 

  

Weber 34S2B1,. opadowy, dwuprzelotowy z gardzielą wstępną i główną 
Dysza główna paliwa 

I przelot © 1,20 mm 
II przelot © 1,50 mm 

Dysza paliwa biegu jałowego, I i II przelot 
0,50 mm 

Średnica gardzieli I i IT przelotu © 25 mm noone w 

Jikov 40SOP, opadowy 
Dysza główna paliwa © 1,55 mm 
Dysza paliwa biegu jałowego © 0,6 mm rednica gardzieli gaźnika © 32 mm 

Instalacja elektryczna 

jednoprzewodowy, plus (-+) na masę 
12V 

12 V/300W . 

bocznikowa P20b 
17X11X 1060/1095 mm



cd. tabl. 1 
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parametry _A06B A07B | A11B | A13B | AIV5B | A16B A151 

Napięcie/pojemność 
akumulatora 12 V/45 Ah (typ 65C45) 

Rozdzielacz zapłonu 

Kąt wyprzedzenia 
zapłonu 

Świeca zapłonowa 
Odstęp elektrod Świecy 
Odstęp styków przerywacza 
Napięcie/moc rozrusznika 
Rozrusznik 
Lampv błyskowe 
Sygnały dwutonowe 

Sprzęgło 
Skrzynka biegów 

Przełożenia na poszczegól- 
nych biegach 

Wał napędowy ' 

Most napędowy 
Przekładnia główna 

  

  

Zelmot 44-44/IV z prędkościową i podciśnieniową 

regulacją wyprzedzenia zapłonu, wałek rozdzielacza 

napędzany przedłużaczem od wałka pompy oleju 

79 =30' przed ZZ 

M14-225...240 (F'75) 
0,6...0,7 mm 

0,35...0,45 mm 
12 V/1,8 KM 

elektromagnetyczny Róc 
| LB3 
SDS12/22 

Układ napędowy 

suche jednotarczowe 

mechaniczna, 3- lub 4-biegowa, sterowana mecha- 

nicznie dźwignią biegów umieszczoną w podłodze 

kabiny . 

I bieg — 3,115 I bieg — 3,7528 

II bieg — 1,772 II bieg — 2,372 

III bieg — 1,000 III bieg — 1,482 

wsteczny — 3,7388 IV bieg — 1,000 
wsteczny — 3,7528 

rurowy z przegubami krzyżakowymi na łożyskach 

igłowych 
| z tyłu 

stożkowa, koła zębate o zębach łukowych, przeło- 

żenie 5,125 (41 i 8 zębów) 

LB3 
SDS12/22



Parametry A06B |  A0TB | --- A1IB_ A13B A15B 
  

Zawieszenie kół 
— przednich 

— tylnych 

Zbieżność kół 
Kąt pochylenia koła 

Kąt wyprzedzenia sworznia 
zwrotnicy 

Wymiar ogumienia 
Ciśnienie powietrza 

w ogumieniu 
Wymiary obręczy koła 
Liczba kół 
Mechaniżm kierowniczy 

Max. kąt skrętu kół 
przednich 

Hamulec zasadniczy 
(nożny) 

Ogólna powierzchnia robo- 
cza okładzin hamulców 

Średnica bębnów hamul- 
cowych 

Hamulec postojowy 
(ręczny) 

10 

  

Układ jezdny 

niezależne, cylindryczne sprężyny śrubowe, waha- cze, amortyzatory teleskopowe 
oś sztywna, dwa resory piórowe, amortyzatory 
teleskopowe 

1,5—3 mm 
0* -45' 

—20' 

0” +30' 
6,50-16/6PR lub 6,50-16/10 PR (radialne) 
przód 2,3 kG/cm2 lub 2,50 kG/cm2 (dla opon 
tył 3,0 kG/em?2 3,25 kG/cm?: radialnych) 

4,50 EX16 
4-1 zapasowe 

przekładnia ze ślimakiem globoidalnym i podwój- 
nym krążkiem (przełożenie średnie 18,2) 

. 30” 

bębnowy dwuobwodowy, hydrauliczny, ze wspoma- 
ganiem podciśnieniowym (serwo) działający na czte- | 
ry koła 

I obwód — koła przednie 
II obwód — koła tylne 

1172 cm2 

© 280 mm 

mechaniczny działający na koła tylne 

w



  

  

      

      
  

  

  

  

  

  

  

    

  

Parametry | ao6B | ATB A11B AI3B |  A15B | A16B 

Podwozie 

Rama spawana z kształtowników o przekroju prostokąt- - - 

nym 

Rozstaw osi 
2700 mm 

Rozstaw kół (przy ziemi) 

— przednich 
1368 mm 

— tylnych 
1375 mm 

Prześwit 
— poprzeczny 

210 mm 

— podłużny 
290 mm 

Najmniejsza średnica 

zawracania 
12,6 m 

Nadwozie 

Rodzaj nadwozia metalo- | metalo- skrzy - skrzy- | metalo- skrzyniowe 

we typu | wetypu niowe niowe .| wetypu 

furgon | furgon zamknięta pick-up | furgon 

Rodzaj kabiny kierowcy 
1-+1 1+1--4 

Liczba miejsc w kabinie 

Długość/szerokość skrzyni 2475/ 2475/ 2640/ 2475/ 2475/ 1820/1750 

ładunkowej w mm 1620 1620 1750 1620 1620 

wysokość skrzyni ładunko- 

wej w mm — — 382 481 —— 382 

Powierzchni skrzyni ładun- 

kowej w m$? 4 4 4,6 4 4 3,18 

Objętość przestrzeni ładun- 

kowej w m$ 5,73 | 5,08 — — 5,73 — 

Wymiary (w mm) 

Długość 4330 4330 4400 4330 4340 4450 

Szerokość 1820 1820 1875 1820 1820 1875 

Wysokość max. przy cięża- 
A 

rze własnym 2200 2220 2400 2240 2460 2400 

Kąt natarcia 
44” 

Kąt zejścia 279 0) 27 | 327 | 27 | 27 207 

Zwis przedni 
610 

| 

Zwis tylny 1020 | 1020 1090 | 1020 | 10830 | 1140 

A151 

metalowe typu 
furgon 

1-1 

2475/1620   

5,73 

4330 
1820 

2370 

| 1020 

11
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Parametry | AGR | AB | A11B | ABB |  AI5B | AJ6B A151 
Ciężary (w KG) Ciężar własny pojazdu 1525 - 1550 1400 1425 2100 1550 1835 

Ciężar pojazdu gotowego 
do jazdy 1600 1625 1475 1500 2175 1625 1910 

Dopuszczalny ciężar całko- 
wity pojazdu 

2500 Dopuszczalny nacisk osi 
— przedniej 

1100 — tylnej 
1400 Ładowność pojazdu 900 850 2) 1000 1000 | 300 kG | 875 kG lub 4 550 KG lub 4 osoby + 500 kG (400 I wody + osoby 

2 strażaków) 
Dopuszczalny ciężar holo- 

wanej przyczepy (wózek 
WW200) 3) — — — — 400 kG | 700 kG — Pojemność układów (w litrach) Zbiornik paliwa 

55 Układ chłodzenia i ogrze- 
wania 

10,5 Układ smarowania silnika 
5,0 Filtr powietrza (gaź. Jikov) 
0,35 Amortyzatory 

— tylne (AT-9) 
po 0,28 — przednie (AT-7) 
po 0,185 Skrzynka biegów 

1,2 Tylny most 
1,1 Układ hamulca hydraulicz- 

nego 
0,4 Przekładnia kierownicy 
0,33 Piasty kół (ilość smaru) 

— przednie 
po 125 G 

* 
— tylne 

po 100 G 

  

2) Lub 6 osób (w tym 1 osoba 3) Stosowany tylko dla CSRS. 

12 

w kabinie kierowcy) + 400 KG. 

>
—



    

Parametry 

Kontrolne zużycie paliwa 

przy prędkości 

45...55 km/h 
Prędkość maksymalna 

Zasięg jazdy przy zużyciu 
paliwa 14 1/100 km 

Droga hamowania ,na po- 

ziomej, twardej i suchej 

jezdni, przy prędkości sa- 

mochodu 30 km/h (ha- 

mulec zasadniczy) 

zdolność pokonywania 

wzniesień na I biegu   

A06B |  A07B | A11B | A18B |  AI5B | 

Dane eksploatacyjne 

(dla samochodu dotartego z pełnym obciążeniem) 

ok. 14 1/100 km 4) 5) 
95 km/h 

ok. 390 km 

max. 7,5 m 

max. 24/0 

s) Dla samochodów gaśniczych A15B i A151 ok. 15 1/100 km. 

s) Dla samochodu gaśniczego Żuk A15B kontrolne zużycie paliwa wynosi 15 1/100 km — bez 

wózka i 16 1/100 km dla samochodów z wózkiem. 

A16B 

cd. tabl. 1 

A151 
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4. URZĄDZENIA STEROWANIA 
I KONTROLI 

Urządzenia oraz wskaźniki służące do 
prowadzenia samochodu pokazane są 
na rysunkach 16 i 17. 

  

      
    

Rys. 16. Urządzenia sterowania i kontroli 
1 — dźwignia przełącznika świateł głównych 
i sygnału świetlnego, 2 — dźwignia prze- 
łącznika kierunkowskazów, 3 — dźwignia 
przełącznika wycieraczek szyby i sygnału 
dźwiękowego, 4 — tablica wskaźników, 5 — 
wyłącznik zapłonu, 6 — dźwignia włączają- 
ca ogrzewanie, © — przysłona nadmuchu 
ciepłego powietrza, 8 — pedał przyspiesza- 
cza (gazu), 9 — pedał hamulca, 10 — pedał 
sprzęgła, 11 — przycisk nożny spryskiwaczy 
szyby, 12 — zbiornik na wodę spryskiwaczy 
Szyby, 13 — uchwyt zwalniający pokrywę 
górną silnika, 14 — cięgno przysłony chłod- 

nicy 

14 
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Rys. 17. Urządzenie sterowania 

15 — gałka cięgna urządzenia rozruchowego, 
16 — dźwignia hamulca pomocniczego, 17 — 
dźwignia zmiany biegów, 18 — wyłącznik 

akumulatora 
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Rys. 18. Dźwignia przełącznika świateł głów- 
nych i kierunkowskazów 

Działanie urządzeń sterowania i kon- 
troli jest następujące. Dźwignia prze- 
łącznika świateł głównych i sygnału 
świetlnego (dolna — rys. 18) działa 
przy. włączonych wyłącznikach świateł 
pozycyjnych i głównych (hi k, rys. 20): 

położenie I — światła mijania, 
położenie II — światła drogowe. 

W obu położeniach, pociągając dźwig- 
nię w kierunku koła kierownicy uzy- 
skuje się sygnały świetlne świateł dłu- 
gich. 

Sygnały te można osiągnąć również 
przy wyłączonych wyłącznikach h i k. 
Dźwignia przełącznika kierunkowska- 
zów (górna — rys. 18): 

położenie P — skręt w prawo, 
położenie L — skręt w lewo. 

W położeniach dźwigni P lub L świec; 
się lampka kontrolna zielona (b, rys. 20) 
światłem przerywanym, wskazując pra- 
widłowe działanie kierunkowskazów. 
W razie przepalenia się jednej z żaró- 
wek kierunkowskazów, lub uszkodze- | 
nia obwodu, lampka gaśnie. 
Dźwignia przełącznika wycieraczek szy- 
by i sygnału dźwiękowego (rys. 19): 

położenie I — wycieraczki wyłączone, 
położenie II — wycieraczki włączone. 

|



      

    

  
Rys. 19. Dźwignia przełącznika wycieraczek 

szyby i sygnału dźwiękowego 

W obu położeniach, pociągając dźwig- 

nię w kierunku koła kierownicy uzy- 

skuje się sygnał dźwiękowy. 

Włączenie ogrzewania kabiny następu- 

je przez przestawienie dźwigni (6) w 

prawe skrajne położenie, w lewym 

skrajnym położeniu dźwigni ogrzewa- 

nie jest wyłączone. | 

W celu umycia przedniej szyby kabiny 

należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk 

nożny (11), który uruchamia wycieracz- 

ki i spryskiwacze szyby. 

Przy niskiej temperaturze cieczy chło- 

dzącej należy podnieść przysłonę chłod- 

nicy pociągając za gałkę cięgna (14, 

rys. 16) i zabezpieczyć to położenie 

przez nałożenie oczka łańcuszka za ząb 

uchwytu cięgna. 

Jeżeli temperatura silnika jest nadal 

za niska należy jeszcze wyżej podnieść 

zasłonę, tak aby uzyskać prawidłową 

temperaturę silnika tj. 80...90'C. 

W celu zabezpieczenia samochodu na 

postoju należy zaciągnąć dźwignię ha- 

mulca pomocniczego (16, rys. 17) do 

góry. 

Aby uzyskać zwolnienie tej dźwigni 

należy wcisnąć przycisk umieszczony 

na jej końcu, co powoduje wyłączenie 

zapadki. 

    
  

  

|     
Rys. 20. Tablica wskaźników 

a — lampka sygnalizacyjna kierunkowska- 

zów, b — szybkościomierz i licznik kilome- 

trów, c — wskaźnik prądu ładowania, d — 

  

wskaźnik poziomu paliwa, e — wskaźnik 

temperatury wody w silniku, £f — wskaźnik 

ciśnienia oleju, g — wyłącznik oświetlenia 

kabiny, h — wyłącznik świateł głównych, 

k — wyłącznik świateł pozycyjnych, l — 

wyłącznik oświetlenia przestrzeni ładunko- 

wej, m — wyłącznik silników wentylatora 

nagrzewnic, n — wyłącznik rezerwowy, © — 

lampka kontrolna Świateł długich 

  

  
samochodu Tablica wskaźników 

gaśniczego A15B i A15Ł 

a — lampka sygnalizacyjna kierunkowska- 

zów, b — szybkościomierz i licznik kilo- 

Rys. 21. 

metrów, c — wskaźnik prądu ładowania, 

d — wskaźnik poziomu paliwa, e — wskaź- 

nik temperatury wody w silniku, f — wskaź- 

nik ciśnienia oleju, 5 — wyłącznik oświetle- 

nia kabiny, h — wyłącznik świateł głów- 

nych, k — wyłącznik świateł pozycyjnych, 

1 — wyłącznik oświetlenia przestrzeni ła- 

dunkowej, m — wyłącznik silników wenty- 

latora nagrzewnic, n — wyłącznik rezerwo- 

wy, o — lampka kontrolna Świateł długich, 

p — wyłącznik lamp błyskowych, S — wy- 

łącznik sygnałów dwudźwiękowych (dwuto- 

nowych), t — wyłącznik świateł przeciw- 

mgłowych (halogenów), u — lampka Kon- 

trolna lamp błyskowych 

Aby uzyskać włączenie świateł głów- 

nych należy włączyć wyłącznik świateł 

pozycyjnych (k, rys. 20). 

Lampka kontrolna świateł długich 

(o, rys. 20) świeci przy włączonych 

światłach długich, przypominając o ko- 

nieczności zmiany tych świateł podczas: 

15
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jania pojazdów jadących w przeciw- 
„Ao kierunku lub w innych przypad- 

/ kach. 
Wskazówka wskaźnika prądu ładowa- 
nia (©, rys, 20) powinna wskazywać ze- 
ro lub odchylać się nieco w prawo (ła- 
dowanie akumulatora). 

5. MOCOWANIE PASÓW 
BEZPIECZEŃSTWA 

Pasy bezpieczeństwa przejmują siły 
bezwładności działające na osobę ja- 
dącą samochodem i ograniczają skutek 
działania tych sił do granic fizjologicz- 
nie dopuszczalnych oraz utrzymują w 
siedzeniu samochodu osoby, zmniejsza- 
jąc niebezpieczeństwo powstania cięż- 
kich urazów ciała w razie wypadku sa- 
mochodowego. 
Do wszystkich samochodów Żuk fabry- 
ka montuje uchwyty pasów bezpieczeń- 
stwa w kabinie kierowcy (dla kierow- 
cy i pasażera) przeznaczone do moco- 
wania w trzech punktach pasów bez- pieczeństwa biodrowo-piersjowych ty- 
pu D-BP3 (PN-68/S-80051). 
Uwaga. Pasy bezpieczeństwa fabryka mon- tuje do samochodów Żuk tylko na specjalne zamówienie odbiorcy. 

Każdy pas bezpieczeństwa mocowany 
jest w trzech punktach śrubami 7/16". 

16 

Górny koniec pasa mocuje się na słup- 
ku środkowym kabiny, w odległości 
około 60 mm od wieszaka (rys. 22). 
Gniazda mocowania górnych końców | 
pasa rozmieszczone są symetrycznie, po 
obu stronach kabiny, dla lewego i pra- 

  

  
Rys. 22, Mocowanie pasów bezpieczeństwa (siedzenie pasażera) 

wego fotela. Jeden dolny koniec pasa 
jest mocowany do uchwytu środkowe- 
50, usytuowanego na ścianie tylnej ka- 
biny, w odległości około 150 mm od 
Osi samochodu. Skrajny koniec pasa 
jest mocowany do uchwytu usytuowa- 
nego w odległości około 200 mm od 
ściany bocznej kabiny. Dolne uchwyty 
(4 szt.) są zamocowane na jednakowej 

- wysokości od podłogi. Wszystkie punk- 
ty mocowania powinny zapewniać ob- 
rotowe osadzenie zaczepów pasa. Przy 
mocowaniu i użytrowaniu pasów na- 
leży uwzględnić zalecenia podane przez 
wytwórcę pasów bezpieczeństwa w in- 
strukcji obsługi pasów. * 

6. OTWIERANIE I ZAMYKANIE 
DRZWI, POKRYWY GÓRNEJ 

WLEWU PALIWA 

We wszystkich samochodach Żuk ka-. 
bina jest zamykana z zewnątrz za po- 
mocą zamka lewych drzwi. Aby otwo- 
rzyć zamek lewych drzwi (rys. 23) ka- 
biny należy, po odchyleniu pokrywki, 
włożyć kluczyk do otworu zamka, prze- 
kręcić go w prawo do oporu (o 1/8 
pełnego obrotu), następnie cofnąć klu- 
czyk do pierwotnego położenia i wy- 
jąć z zamka. Po otwarciu zamka,
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Rys. 23. Otwieranie drzwi kluczykiem 

drzwi otwierają się po naciśnięciu 

klamki. Aby otworzyć lewe drzwi ka- 

biny od wnętrza samochodu należy 

przekręcić klamkę wewnętrzną, w kie- 

runku zgodnym z obrotem wskazówek 

zegara do pierwszego Oporu, a następ- 

nie nacisnąć klamkę (rys. 24). 

W celu zabezpieczenia kabiny przed do- 

staniem się do jej wnętrza osób niepo- 

wołanych należy: 

_— zasunąć szyby przesuwne drzwi i za- 

bezpieczyć je przed otwarciem, przez 

dokręcenie śrub dociskowych, 

2 — Instr. obsługi Żuk 

—- zabezpieczyć prawe drzwi przed o0- 

twarciem, przez przekręcenie klamki 

wewnętrznej w kierunku zgodnym z 

obrotem wskazówek zegara (do oporu), 

_- zamknąć lewe drzwi z zewnątrz na 

zamek, przez obrót kluczyka w lewo. 

Uwaga. W czasie jazdy należy zwracać uwa- 

se, aby drzwi lewe i prawe były zabez- 

pieczone przed otwarciem. 

Drzwi boczne furgonu otwiera się i za- 

bezpiecza tak, jak lewe drzwi kabiny. 

  

                
            

Ń 

Rys. 24. Klamka wewnętrzna drzwi lewych 

(odbezpięczona) 

  

      
  

Rys. 25. Otwieranie skrzydła górnego drzwi 

, tylnych 

Drzwi tylne furgonu należy otwierać 

w sposób następujący: 

-— odbezpieczyć zamek w skrzydle gór- 

nym drzwi, obracając kluczyk w kie- 

runku przeciwnym do ruchu wskazó- 

wek zegara o 180, obrócić klamkę w 

kierunku przeciwnym do ruchu wska- 

zówek zegara o około '/4 pełnego obro- 

tu, podnieść skrzydło górne drzwi i u- 

nieść je tak, aby zatrzask podpory 

unieruchomił podporę, a tym samym 

zabezpieczył górne skrzydło drzwi przed 

opadnięciem (rys. 25); 

—- odbezpieczyć skrzydło dolne drzwi 

tylnych wkładając klucz specjalny, 

znajdujący się w wyposażeniu samo- 

chodu, w otwór znajdujący się w gór- 

Ly



nej krawędzi tego skrzydła i obraca- 
jąc nim w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara o około 1/3 
obrotu (rys. 26); 
-- wysunąć listwy zębate zamków 
bocznych ku górze, ustawić w: położe- 
niu poziomym (rys. 27)i otworzyć dol- 
ne skrzydło drzwi ku dołowi. 
zamykanie drzwi należy przeprowa- 
dzać wykonując te same czynności, co 
przy otwieraniu, lecz w odwrotnej ko- 
lejności (obracając kluczykiem i kla- 
mkami w kierunku przeciwnym do po- 
danych przy otwieraniu). 

Uwaga. Niezamknięcie skrzydła dolnego, za 
pomocą klucza z końcówką kwadratową, 
stwarza możliwość otwarcia drzwi tylnych, 
nawet w przypadku zamknięcia skrzydła 
górnego kluczykiem. 

Podczas przewożenia materiałów dłuż- 
szych, niż długość skrzyni ładunkowej 
(w samochodach A18B) ściana tylna 
może być zawieszona na łańcuchach w 
położeniu poziomym, jak pokazano na 
rysunku 28. 

W samochodzie A11B i A16B można 
otwierać wszystkie klapy boczne skrzy- 
ni ładunkowej, Aby otworzyć klapy, 
należy z obu stron wyjąć haki zabez- 
pieczające (rys. 29), a następnie oprzeć 
je tak, aby swobodnie zwisały do dołu. 
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Rys. 27. Ustawienie listew zamków  bocz- 
nych w położenie poziome 

   

            
  

Rys. 29. Sposób zabezpieczenia kłap w sa- 
mochodzie A11IB i A16R  



  

Jeżeli wymaga tego potrzeba, klasy sa- 

mochodu skrzyniowego mogą być za- 

wieszone w położeniu poziomym na 

specjalnych łańcuchach (rys. 30), Po- 

krywę górną kabiny (1, rys. 31) otwie- 

ra się przez odciągnięcie rękojeści cię- 

gna zamka, umieszczonej pod poziomą 

półką, nad pedałem sprzęgła. Po otwar- 

ciu zamka pokrywę można podnieść 

i zabezpieczyć podporą. 

Osłonę przednią wmontowuje się w na- 

stępujący sposób: 

— otworzyć pokrywę i zabezpieczyć ją 

podporą, 

— odkręcić kluczem dwie nakrętki 

i wyjąć osłonę z gniazd w dolnej po- 

przeczce kabiny. 

Wlew paliwa, umieszczony Z prawej 

strony samochodu przy zbiorniku pali- 

wa, jest zamykany za pomocą specja!- 

nej pokrywki (rys. 32). 

W celu zamknięcia należy ustawić po- 

krywkę w takim położeniu, aby jej 

występy trafiły w wycięcia wlewu, na- 

cisnąć (pokonując opór przekładki gu- 

mowej) i przekręcić zgodnie z kierun- 

kiem obrotu wskazówek zegara. Otwie- 

ranie wlewu należy przeprowadzać w 

odwrotnej kolejności. 

  
Rys. 30. Sposób zawieszenia Ściany bocznej w samochodzie A1IB i A16B 

Przegrodę dodawaną do samochodów 

A06B i A07B luzem należy (w zależno- 

ści od potrzeby) zamontować na ścia- 

nie tylnej kabiny kierowcy, zgodnie 

z rysunkiem 33. 

Montując przegrodę należy zaczepić ją 

o górną uszczelkę, a następnie wywier- 

cić w ścianie tylnej (poprzez otwory 

o trzech wspornikach przegrody) otwo- 

ry ©Q2,8 mm i przykręcić blachowkrę- 

tami A 3,9X18. 

Koło zapasowe w samochodzie A13B 

i A15B jest mocowane z tyłu, na lewej 

burcie, wewnątrz skrzyni ładunkowej 

(rys. 34), W samochodach A06B, A07B, 

A16B, A151 koło zapasowe jest zamo- 

cowane z tyłu, w specjalnej ramie pod 

podłogą (rys. 35), natomiast w samo- 

chodach A11B z lewej strony, również 

pod podłogą (rys. 36). 

Do regulacji położenia zasłony chłod- 

nicy, w celu utrzymania w czasie jazdy 
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— = biny (14, rys. 16), zakończone łańcusz- = =— ŻE cw kiem z gałką (rys. 37). Zmianę położe- 

nia zasłony dokonuje się przez wycią- 
ganie cięgna. Zwisającą część łańcucha 
należy zawiesić na zaczepach po obu 
stronach wspornika, w celu utrzyma- 
nia ustalonego położenia zasłony, gdyż 
w przeciwnym razie zasłona samoczyn- 
nie opadnie. 
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          Rys. 31. Otwieranie pokrywy górnej 1 — pokrywa górna, 2 — przewód doprowadzający powietrze z nagrzewnicy na prawą część =>=>==- 
szyby, 3 — podpora, 4 — miejsce mocowania osłony do wspornika, 5 — zaczep zamka Z O Z PZŻ | pokrywy 
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Rys. 32. Otwieranie wlewu paliwa 
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, Rys. 33. Dodatkowa przegroda do samochodów A06B i A07B mpoaok A = 

Rys. 34. Mocowanie koła zapasowego w Sa- 

mochodzie A13B i A15B 
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Rys. 36. Umieszczenie koła zapasowego Rys. 37. Zabezpieczenie cięgna zasłony 

w samochodzie A11B chłodnicy 
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Rys. 35. Mocowanie koła zapasowego w sa- 

mochodach A06B, A07B, A16B i A151  



1. REGULACJA SIEDZEŃ 

W kabinie samochodu regulacji podle- 
ga jedynie siedzenie kierowcy. Po od- 
chyleniu prawej dźwigni (A, rys. 38) 
można przesuwać siedzenie w najdo- 
godniejsze miejsce. Dźwignię ' należy 
zwolnić dopiero po osiągnięciu żąda- 
nego położenia. 

Regulować można również pochylenie 
oparcia siedzenia z lewej strony. Re- 
gulację w niewielkim zakresie dokonu- 
je się przez obrót gałki (B — dokręca- 
jąc podnosi się oparcie, odkręcając 
opuszcza). W razie konieczności więk- 
szego wychylenia oparcia, należy pod- 
nieść gałkę, ustawić oparcie w żąda- 
nym położeniu i opuścić gałkę. 
W przestrzeni ładunkowej samochodu 
towarowo-osobowego A07B znajdują 
się składane siedzenia, na których mo-. 
że wygodnie siedzieć 5 osób (rys. 39), 
Jeżeli chcemy wykorzystać samochód 
do przewożenia ładunku, to siedzenia 
można złożyć. W celu złożenia siedzeń 
należy je najpierw unieść do góry, a 
następnie w kierunku ściany bocznej. 
Po złożeniu siedzeń należy zabezpie- 
czyć je przed opadnięciem przez zało- 
żenie specjalnych pasków, które znaj- 
dują się pod siedzeniem. 
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  Rys. 38. Regulacja fotela kierowcy 

8. WŁĄCZANIE NAGRZEWNIC 
I DMUCHAW 

Włączenie ogrzewania kabiny kierow- 
cy (we wszystkich modelach) następu- 
je przez otwarcie zaworu, czyli prze- 
stawienie dźwigni (6, rys. 16), połączo- 
nej z dźwignią zaworu, w prawe poło- 
żenie. Otwarcie zaworu głowicy powo- 
duje przepływ gorącej wody przez 
dwie nagrzewnice, umieszczone po obu 
stronach kabiny, za przegrodą czołową. 
Powietrze ogrzane przez nagrzewnicę 
lewą jest kierowane na nogi kierowcy 
oraz (przewodem) na lewą stronę 
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Rys. 39. Siedzenia w samochodach A07B a — w położeniu rozłożonym, b — w poło- 
żeniu złożonym 

przedniej szyby, a z nagrzewnicy pra- 
wej na nogi pasażera i na prawą część 
szyby przedniej. 
Każda nagrzewnica ma oddzielny wen- 

 



    

  

tylatorek zwiększający przepływ po- 

wietrza. 

Wentylatorki włączane są jednocześnie 

przełącznikiem (m, rys. 20), przez prze- 

stawienie dźwigni przełącznika w jed- 

no ze skrajnych położeń. Intensywność 

nadmuchu powietrza na nogi kierow- 

cy i pasażera reguluje się przez zmia- 

nę położenia przysłony nadmuchu 

(7, rys. 16). 

W czasie jazdy nie jest konieczne włą- 

czanie dmuchawy, ponieważ wentyla- 

cja następuje samoczynnie, przez wlot 

strugi powietrza, chwytanej specjalnie 

ukształtowaną obudową nagrzewnicy. 

Kabinę można przewietrzać także przez 

przesuwanie szyb w drzwiach (rys. '40). 

Najintensywniejsze przewietrzanie jest 

wówczas, gdy obie szyby zostaną usta- 

wione w środkowej części otworu o0- 

kiennego. Aby ustawić szyby w ten 

sposób, należy odkręcić śrubę zacisko- 

wą i przesunąć (chwytając za gałki) 

przednią szybę do tyłu, a tylną do przo- 

du. 

W górnej przedniej części kabiny są 

umocowane dwie zasłony przeciwsło- 

neczne (rys. 41), za pomocą których, 

przez opuszczenie do dołu, może kie- 

rowca i pasażer przysłonić rażące pro- 

mienie słoneczne. 

  
      

  
    
  

Rys. 40. Sposób ustawienia szyb w celu prze- 

wietrzania kabiny 

  

  
  

Rys. 41. Zasłony przeciwsłoneczne 
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9. WŁĄCZENIE WYCIERACZKI 

I SPRYSKIWACZA SZYBY 

Wycieraczkę szyby uruchamia się spe- 

cjalną dźwignią (3, rys. 16) umieszczo- 

ną pod kołem kierownicy (rys. 18). 

Po wyłączeniu wycieraczki wycieraki 

samoczynnie wracają w położenie 

skrajne. | 

W kabinie kierowcy znajduje się także 

nożny przycisk spryskiwacza szyby 

i zbiornik na wodę, umieszczony z le- 

wej strony kabiny, Żeby umyć przed- 

nią szybę należy kilkakrotnie nacisnąć 

przycisk nożny, który uruchamia wy- 

cieraczkę i spryskiwacz szyby. 

Należy pamiętać, że uruchomienie wy- 

cieraczki przy suchej lub niedostatecz- 

nie mokrej szybie powoduje przecią- 

żenie, a nawet uszkodzenie silniczka 

wycieraczki oraz rysowanie przedniej 

szyby. 

10. PODNOSZENIE SAMOCHODU, 

WYMIANA KÓŁ 

Samochód należy podnosić za pomocą 

podnośnika. Aby zdjąć koła tylne, na- 

leży podstawić podnośnik pod tylną 

poprzeczkę ramy, podnieść tył samo- 

chodu podstawiając jednocześnie sto- 
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jak umożliwiający utrzymanie samo- 
chodu na takiej wysokości, aby koła 
nie dotykały podłoża. Przy zdejmowa- 
niu kół przednich należy podstawić 
podnośnik pod belkę przedniego zawie- 
szenia. Jeżeli wymieniane jest tylko 
jedno koło przednie, podnośnik można 
podstawić pod miskę sprężyny od stro- 
ny wymienianego koła. Odkręcanie na- 
krętek, przy zdejmowaniu kół, jak i do- 
kręcanie, przy zakładaniu, należy do- 
konywać specjalnym kluczem, znajdu- 
jącym się w wyposażeniu samochodu. 
Posługiwanie się przedłużaczem ramie- 
nia klucza przy dokręcaniu jest nie za- 
lecane, gdyż może doprowadzić do 
zniszczenia gwintu nakrętki lub śruby, 
albo deformacji tarczy koła przy otwo- 
rze centralnym. Aby zużywanie się 
bieżników opon było równomierne, na- 

leży okresowo dokonywać zamiany kół, 
przy czym należy przestrzegać zasady, 
aby koła ogumione wymieniać strona- 
mi na każdej osi. Nie” wymienia się kół 
(ogumionych) krzyżówo. Nie należy 
również zakładać na koła przednie opon 
wulkanizowanych, ponieważ powodują 
one nieprzyjemne i niebezpieczne drga- 
nia w układzie kierowniczym. 

11. HOLOWANIE SAMOCHODU 

Do holowania samochodów Żuk wszy - 
stkich odmian służy specjalne ucho, 
przymocowane do belki przedniego za- 
wieszenia (rys. 42), za które należy za- 
czepiać hak drążka holowniczego. 
Samochody Żuk nie nadają się do ho- 
lowania innych pojazdów, ponieważ nie 

są one do tego przystosowane i nie ma- 
ją specjalnych uchwytów. Zaczepianie 
lin holowniczych za: poprzeczkę ramy 
lub inne części samochodu jest niedo- 
puszczalne, 

  

  

Rys. 42. Ucho do holowania samochodu 
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1. ZASADY EKONOMICZNEGO 
UŻYTKOWANIA SAMOCHODU 

Aby osiągnąć tanią i bezawaryjną eks- 

ploatację oraz właściwe przebiegi mię- 

dzynaprawcze, przy jednoczesnych ma- 

łych nakładach na naprawy, należy 

przestrzegać następujących uwag: 

_— dotrzeć samochód (przed rozpotzę- 

ciem normalnego użytkowania) w spo- 

sób wskazany w niniejszej Instrukcji; 

— wykonywać wszystkie czynności re- 

gulacji i smarowania wg wskazań i wy- 

magań niniejszej Instrukcji; | 

— dbać zawsze o dobry stan technicz- 

ny samochodu, gdyż użytkowanie nie- 

sprawnego samochodu powoduje jego 

przedwczesne zużycie, a bardzo często 

jest powodem poważnego uszkodzenia; 

— unikać jazdy z nadmierną prędko- 

ścią, gwałtownych przyspieszeń i ostre- 

go hamowania; 

— zmieniać biegi w określonych zakre- 

sach prędkości samochodu; 

— nie przeciążać silnika; 

— zwracać uwagę, aby temperatura 

płynu chłodzącego utrzymywała się w 

granicach 80...90'C. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na do- 

datkowe czynniki (poza wyżej wymie- 

nionymi), wpływające na zwiększone 

zużycie paliwa. Czynnikami tymi są: 

—- za wysoki poziom paliwa w gaźniku, 

EKSPLOATACJA SAMOCHODU 

— jazda z wyciągniętym cięgnem za- 

sysania lub zbyt długie jego wykorzy- 

stywanie przy rozruchu; 

—- niewłaściwy kąt wyprzedzenia za- 

płonu lub niewłaściwa szczelina między 

stykami przerywacza; 

— niesprawne działanie 

rozdzielacza zapłonu; 
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Rys. 43. Kontrolne zużycie paliwa samochodu Żuk z pełnym ładunkiem wg PN-67/S5-04000 
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— zły stan świec albo ich niewłaściwa 
wartość cieplna; 
— niewłaściwe luzy zaworów; 
— niesprawne działanie podgrzewacza 
mieszanki przewodu ssącego (w na- 
grzanym silniku przeciwciężar prze- 
pustnicy podgrzewacza powinien znaj- 
dować się w dolnym położeniu — prze- 
pustnica zamknięta); | 
— zwiększone opory toczenia, wskutek 
niskiego ciśnienia w oponach, niepra- 
widłowej regulacji hamulców lub nie- 
odpowiedniego ustawienia przednich 
kół. 

Sposoby usunięcia ww. nieprawidłowo- 
ści znajdą użytkownicy w opisie czyn- 
ności obsługowych poszczególnych ze- 
społów lub układów omówionych w 
rozdziale Obsługa techniczna. 
Kontrolne zużycie paliwa prawidłowo 
wyregulowanego samochodu, z pełnym 
obciążeniem, nie powinno przekraczać 
14 1/100 km. Należy mieć na względzie, 
że kontrolne zużycie paliwa charakte- 
ryzuje stan techniczny silnika oraz ca- 
łego samochodu i może służyć jako 
podstawa do określania eksploatacyj- 
nej normy zużycia paliwa. 
Zużycie eksploatacyjne paliwa zależy 
nie tylko od ogólnego stanu technicz- 
nego samochodu, lecz także od warun- 
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ków drogowych i klimatycznych, wa- 
runków jazdy (szybkości i obciążenia), 
jak również od kwalifikacji kierowcy. 
Dlatego też producent samochodów nie 
ustala normy zużycia eksploatacyjnego 
paliwa. 

Jak widać na rysunku 43 najbardziej 
ekonomiczna (oszczędna) jest jazda sa- 
mochodu z prędkością  45...55 km/h, 
przy której kontrolne zużycie paliwa 
wynosi 14 1/100 km. 

W związku z tym jazda z dużą pręd- 
kością, nie jest wskazana, gdyż powo- 
duje zwiększone zużycie paliwa, samo- 
chodu i opon (np. przy prędkości jaz- 
dy 75 km/h zużycie paliwa wzrasta do 
ok. 16 1/100 km). 

2. DOCIERANIE 

Okres docierania samochodu to pier- 
wsze 3000 km przebiegu. W tym okre- 
sie samochód wymaga szczególnie tro- 
skliwej opieki i dokładnego przestrze- 
gania zaleceń zawartych w niniejszej 
Instrukcji. Pamiętać należy, że trwa- 
łość i sprawność zespołów w dalszej 
eksploatacji jest uzależniona od właści- 
wego dotarcia samochodu. Toteż nawet 
po przejechaniu pierwszych 3000 km 
zaleca się, w czasie dalszej eksploata- 

cji, unikać długotrwałej jazdy z pręd- 
kością powyżej 80 km/h oraz dłuższej 
jazdy po złych drogach (piasek, błoto) 
na pięrwszym i drugim biegu. Podczas 
pierwszych 3000 km nie wolno dopro- 
wadzić do dłuższego niż 3 min poślizgu 
(tzw. buksowania) jednego koła napę- 
dowego przy drugim kole unierucho- 
mionym, gdyż może to doprowadzić do 
zatarcia mechanizmu różnicowego. 

Do przebiegu 3000 km należy szczegól- 
nie starannie wykonywać wszystkie 
czynności obsługi technicznej OTD-I 
i OTD-II. 

Zakres tych czynności oraz sposób ich 
wykonania opisano 

zbiorczej tablicy na końcu rozdziału. 
W okresie pierwszych 3000 km należy 
stosować prędkości wg wytycznych w 
tablicy 2. 

W czasie przyspieszania dopuszcza się 
krótkotrwałe przekroczenie wyżej po- 
danych prędkości na Ii II biegu, ale 
tylko wtedy, gdy silnik jest dostatecz- 
nie nagrzany. Nie wolno natomiast ru- 
szać z miejsca, ani powiększać obrotów 
silnika przed nagrzaniem go przez 1...5 
minut pracy (zależnie od temperatury 
otoczenia wg zasady: im niższa tempe- 
ratura otoczenia tym dłuższy czas na- 
grzewania). 
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W okresie docierania nie wolno prze- 

ciążać silnika, tzn. jeździć z małymi 

prędkościami, przy dużym otwarciu 

przepustnicy, Należy również unikać 

jazdy po złych drogach, błocie, piasku 

i na znacznych wzniesieniach. 

Samochód należy docierać stosując 

benzynę o liczbie oktanowej 86 (RM). 

Ubytki oleju należy uzupełniać tym 

samym olejem silnikowym, który znaj- 

duje się w układzie. Dodawanie oleju 

do paliwa, w celu tzw. górnego sma- 

rowania silnika, zarówno w okresie do- 

cierania, jak i w okresie dalszej eks- 

ploatacji samochodu jest absolutnie 

_ niedopuszczalne. 

Pierwszą wymianę oleju należy prze- 

prowadzić po przebiegu 500 km, a na- 

stępną po przebiegu 3000, km, niezależ- 

nie od zastosowanego gatunku oleju. 

Płukanie układu w okresie docierania 

nie jest wymagane. | 

Obroty biegu jałowego należy wyregu- 

lować tak, aby były one nieco więk- 

sze od normalnych, a to ze względu na 

zwiększone opory wewnętrzne nie do- 

tartego silnika. 

Należy zwracać uwagę na temperaturę 

bębnów hamulcowych, a w razie nad- 

miernego ich nagrżania wyregulować 

hamulce, zgodnie ze wskazówkami za- 

wartymi w Instrukcji. 

Należy również zwracać uwagę na 

temperaturę piast kół przednich (w ra- 

Tablica 2 

Dopuszczalne prędkości w okresie docierania 

  
Prędkość w km/h 

  

Skrzynka 3-biegowa Skrzynka 4-biegowa 

  
  

    

Bieg | 

Okres Okres od 1000 Okres Okres od 1000 

| do 1000 km do 3000 km | do 1000 km do 3000 km. 

I | 20 25 15 20 

II 1 | 35 50 20 30 

III 50 30 40 65 

IV | — — | 60 85     
  

zie ich grzania się należy wyregulować 

luz łożysk wg wytycznych Instrukcji). 

W okresie docierania konieczne jest 

dokładne obserwowanie stanu wszyst- 

kich złącz w samochodzie. 

W przypadku stwierdzenia wycieków 

oleju, paliwa, wody lub płynu hamul- 

cowego należy niezwłocznie usunąć 

przyczyny tych niedomagań. 

3, PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU 

DO WYJAZDU 

Przygotowanie samochodu do wyjazdu 

polega na sprawdzeniu wszystkich 

urządzeń kontrolnych i wskaźników, 

skontrolowaniu pracy silnika i innych 

zespołów oraz uzupełnieniu paliwa, ole- 

jów i smarów w poszczególnych zespo- 

łach. 

Kolejność dokonywania tych czynno- 

ści powinna być następująca: 

—- sprawdzić ilość paliwa w zbiorniku 

spoglądając na wskaźnik poziomu pa- 

liwa po włączeniu zapłonu (przekręcić 

kluczyk w prawo, do pierwszego poło- 

żenia — 1, rys. 44). | 

Uwaga. Obwody Świateł wewnętrznych i ze- 

wnętrznych, sygnał dźwiękowy i gniazdo 

lampy przenośnej są zawsze pod napięciem, 

niezależnie od położenia kluczyka zapłonu. 
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W samochodach z blokadą kierownicy, sta- 
cyjka ma dodatkowo trzecie położenie (rys. 
45), w którym to położeniu następuje blo- 
Kada (kluczyk z tego położenia moża wyjąć 
R kierownica będzie zablokowana). Nie na- 
leży nigdy pozostawiać kluczyka w poło- 
żeniu 1, gdy silnik nie pracuje! 

— sprawdzić, poziom oleju w silniku, 
— Sprawdzić: poziom cieczy w chłodni- 
cy (w napełnionej chłodnicy powinien 
sięgać 2..3 cm poniżej górnej krawędzi 
wlewu, w okresie zimowym, gdy układ 
chłodzenia jest wypełniony płynem, po- 
ziom jego powinien sięgać 3 em poniżej 
otworu przelewowego), 
-- sprawdzić poziom płynu hamulco- 
wego w zbiorniczkach (w razie potrze- 
by uzupełnić płyn, zakręcić szczelnie 
korki), poziom płynu hamulcowego po- 
winien znajdować się 15..20 mm poni- 
żej górnej krawędzi wlewu, 
—- sprawdzić stan ogumienia przez 
oględziny zewnętrzne (w razie stwier- 
dzenia zwiększonego ugięcia opony, w 
miejscu styku z jezdnią, sprawdzić ci- 
Śnienie, dopompować ogumienie), 
— sprawdzić działanie hamulca nożne- 
go przez naciśnięcie pedału (powinien 
stawiać opór po pokonaniu skoku ro- 
boczego ok. 100 mm), 
— sprawdzić, czy po naciśnięciu peda- 
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Rys. 44. Fazy położenia kluczyka w stacyjce 0 — wyłączone punkty wymienione w pozy- cji 1 i 2 (silnik nie pracuje), I — włączony jest zapłon silnika (odbiorniki są pod napię- ciem, silnik pracuje), 2 — rozruch silnika (z tego położenia kluczyk zwolniony samo- 
czynnie wraca w położenie 1) 

DRE 
R 

p 

| 
—
—
—
 
A
 

0   LA     

łu zapalają się lampy STOP sygnalizu- 
jące hamowanie, 
— sprawdzić działanie hamulca posto- 
jowego przez zaciągnięcie dźwigni (po- 
winna zatrzymać się co najmniej o 5 
ząbków przed końcowym położeniem), 
— sprawdzić oświetlenie samochodu 
oraz działanie urządzeń i wskaźników, 
— sprawdzić naciąg paska klinowego 
napędzającego pompę wody i prądnicę, 
— uruchomić silnik i skontrolować 
jego pracę, ciśnienie oleju (1,0...5,5 
KG/cm?) oraz, czy nie przecieka olej, 
woda lub paliwo, 

  

  

  

  

Rys. 45. Fazy położenia kluczyka w stacyjce z urządzeniem blokującym układ kierow- 
niczy 

położenie 0, 1 i 2 takie same jak na rys. 44, położenie 3 — włączona blokada kie- 
rownicy | 

— starannie przejrzeć cały samochód 
i zwrócić uwagę na stan połączeń gwin- 

. towych. 

4. URUCHAMIANIE SILNIKA 

Łatwość uruchomienia silnika zależy od 
właściwego stanu układu zapłonowego, 
a przede wszystkim od: 
— właściwego naładowania akumula- 
tora, 

— właściwego stanu świec zapłono- 
wych, 

— właściwego stanu rozdzielacza i ką- 
ta wyprzedzenia zapłonu, 
— właściwego stanu zaworów. 
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Jeżeli stan tych urządzeń nie budzi 

obaw uruchomienie silnika nie nastrę- 

cza trudności i następuje już po 1...3 

sekundach od chwili włączenia roz- 

rusznika. 

Przystępując do uruchomienia zimne- 

go silnika należy: 

__ ustawić dźwignię zmiany biegów w 

położeniu luzu, 

— wyciągnąć do oporu (z wyjątkiem 

ciepłej poru roku) cięgno urządzenia 

rozruchowego (15, rys. 17), 

— włożyć kluczyk do stacyjki i prze- 

kręcić go w prawo (do położenia 2), 

gdy tylko silnik zostanie uruchomiony 

zwolnić kluczyk. 

W celu łatwiejszego rozruchu przed 

przekręceniem kluczyka zaleca się wy- 

cisnąć pedał sprzęgła, dzięki czemu eli- 

minuje się opory stawiane przez zgęst- 

niały olej w skrzynce biegów. 

W chwili uruchamiania nie należy na- 

ciskać na pedał przyspieszacza (gazu), 

ponieważ urządzenie rozruchowe dzia- 

ła tylko: przy zamkniętej przepustnicy. 

Rozrusznika nie powinno się jednora- 

zowo włączać na dłużej niż 5 sekund, - 

przy czym dopuszcza się max 5 kolej- 

nych, następujących po sobie rozru- 

chów w odstępach co 30..60 sekund. 

Następny cykl rozruchowy może być 

powtórzony dopiero po 3...5 minutach. 

Cięgno urządzenia - rozruchowego nale- 

ży utrzymać w położeniu wyciągnię- 

tym do czasu osiągnięcia równomier- 

nej pracy silnika, po uzyskaniu której, 

należy wcisnąć je do połowy, a po do- 

statecznym nagrzaniu silnika wcisnąć 

całkowicie. 

W razie zatrzymania się silnika, po- 

nownego uruchomienia należy dokony- 

wać przy wyciągniętym cięgnie urzą- 

dzenia rozruchowego. Czas nagrzewa- 

nia waha się w granicach 1..5 minut 

(zależnie od temperatury otoczenia) 

pracy silnika na biegu „luzem”, przy 

całkowicie zaciągniętej zasłonie chłod- 

nicy (w okresie zimowym). W celu za- 

słonięcia chłodnicy należy wyciągnąć 

cięgno całkowicie. Sprawdzianem do- 

statecznego nagrzania silnika jest mo- 

żliwość pełnego ruszenia z miejsca przy 

wciśniętym cięgnie urządzenia rozru- 

chowego. 

Osiągnięcie optymalnej temperatury 

dla pracy silnika następuje dopiero w 

czasie jazdy. 

W czasie nagrzewania nie wolno silni- 

ka obciążać, ani też dopuszczać do wy- 

sokich obrotów. Zasadę tę należy szcze- 

gólnie przestrzegać w okresie zimo- 

wym, kiedy olej jest bardzo gęsty. 

W warunkach zimowych, przy tempe- 

raturze poniżej —10'C, zaleca się do- 

datkowo, przed włączeniem rozruszni- 

ka, obrócić kilkanaście razy wał korbo- 

wy silnika za pomocą ręcznej korby 

rozruchowej, przy wciśniętym pedale 

sprzęgła. 

Uwaga. Jazda z włączonym urządzeniem 

rozruchowym jest bardzo szkodliwa, a po- 

nadto powoduje wzrost zużycia paliwa. Pod 

pojęciem silnika nagrzanego należy rozu- 

mieć taki silnik, którego temperatura cie- 

czy chłodzącej wynosi powyżej 30%C (od- 

czyt na tablicy wskaźników). 

Sposób uruchomienia silnika nagrzane- 

go jest taki sam, jak silnika zimnego 

z tym tylko, że nie należy wyciągać 

cięgna urządzenia rozruchowego. Przy 

przekręceniu kluczyka należy tylko 

lekko przycisnąć pedał przyspieszacza, 

Z chwilą uruchomienia silnika można 

rozpocząć jazdę. 

Do czasu jednak osiągnięcia przez sil- 

nik optymalnej temperatury (80...90”C) 

nie należy go przeciążać. Opisany wy- 

żej sposób uruchamiania silnika należy 

również stosować w ciepłych porach 

roku. 

5 JAZDA 

W celu płynnnego ruszenia z miejsca 

po uruchomieniu silnika i dostatecz- 

nym jego nagrzaniu (jeżeli silnik był 
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zimny) oraz sprawdzeniu i upewnieniu 
się, że wszystkie kontrolki i wskaźniki 
wskazują, że silnik pracuje prawidło- 

_wo należy: 
— zwolnić dźwignię hamulca postojo- 
wego przez zwolnienie zapadki i usta- 
wić ją w dolnym położeniu; 
— wcisnąć pedał sprzęgła; 
— włączyć I bieg (ruszanie z miejsca 
na II lub III biegu jest niedopuszczal- 
ne); 

— stopniowo naciskając pedał przy- 
spieszanią zwiększyć obroty silnika, 
jednocześnie, synchronizując tę czyn- 
ność z naciskaniem pedału przyspiesza- 
cza, zwalniać płynnie pedał sprzęgła 
(szczególnie w pierwszej fazie styku 
sprzęgła z kołem zamachowym). 
Po całkowitym zwolnieniu pedału 
sprzęgła, naciskając w dalszym stopniu 
pedał przyspieszacza, rozpędzić samo- 
chód. 

Z chwilą uzyskania wymaganej pręd- 
kości do zmiany biegu zwolnić pedał 
przyspieszacza i zmienić bieg (rys. 46, 
47). . 4 
W samochodzie wyposażonym w 3-bie- 
gową skrzynkę należy żmieniać biegi 
w następujących granicach prędkości: 
-- Przy rozpędzaniu samochodu 

"z I na II bieg przy 10..15 km/h, 
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z II na III bieg przy 40...45 km/h, 
— przy zmniejszaniu prędkości jazdy 
z III na II bieg przy 30...25 km/h, 
z II na I bieg poniżej 10 km/h. 
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Rys. 46. Schemat zmiany biegów dla skrzyn- 

         

W samochodzie ze skrzynką 4-biegową 
należy zmieniać biegi przy następują- 
cych prędkościach: 
— przy rozpędzaniu samochodu 
z. I na II bieg przy 10..18 km/h, 
z II na III bieg przy 20...30 km/h, 
z III na IV bieg przy 35..55 km/; 
— przy zmniejszaniu prędkości jazdy 
Z IV na III bieg przy 45...30 km/h, 
Z III na II bieg przy 25..15 km/h, 
z II na I bieg poniżej 15 km/h. 
Podczas pokonywania wzniesień należy 

zmieniać biegi (redukować) przy odpo- 
wiednio większych prędkościach (od- 
powiadających górnej granicy podanych 
zakresów). 

  

  
2 

Rys. 47. Schemat zmiany biegów dla skrzyn- 
ki 4-biegowej 

Uwaga. Wsteczny bieg można włączyć tyl- 
ko po całkowitym zatrzymaniu samochodu. 

6. ZATRZYMYWANIE 

I PARKOWANIE 

"W celu zatrzymania samochodu nale- 
Ży: 

— zwolnić pedał przyspieszacza, 
-—— wyłączyć sprzęgło (wycisnąć pedał), 
— zatrzymać samochód hamulcem za- 
sadniczym (nożnym), 

 



  

  

  

— wyłączyć bieg ustawiając dźwignię 

zmiany biegów w położeniu na luzie. 

Silnik unieruchamia się przez przekrę- 

cenie kluczyka w wyłączniku zapłonu 

(stacyjne) do położenia wyjściowego 

(0, rys. 43). W samochodach wyposażo- 

nych w stacyjkę 4-położeniową prze- 

kręcenie kluczyka w lewo (położenie 

3) powoduje włączenie blokady układu 

kierowniczego (lekkie poruszenie ko- 

łem kierowniczym w obie strony powo- 

duje wskoczenie rygla zamka w wycię- 

cie wału kierownicy). W tym położeniu 

kluczyk można wyjąć, a kierownica 

pozostaje zablokowana. 

Powoduje to wyłączenie wszystkich 

urządzeń elektrycznych Z wyjątkiem 

oświetlenia, sygnału dźwiękowego 

i światła STOP. 

Po dłuższej jeździe z prędkością po- 

nad 80 km/h, jak również po jeździe 

w górach i ciężkim terenie, silnik nale- 

ży unieruchomić dopiero po upływie 

około 1,5 minuty od chwili zatrzymania 

samochodu. 

Natychmiastowe wyłączenie zapłonu w 

silniku, który pracował przy dużych 

obciążeniach, sprzyja powstawaniu 

szkodliwego zjawiska samozapłonu oraz 

powoduje wzrost temperatury płynu 

chłodzącego (powyżej: granicy dopusz- 

czalnej). 

Przed pozostawieniem samochodu na 

postoju, po ukończeniu jazdy należy: 

— zaciągnąć hamulec postojowy (ręcz- 
ny), | 

— oczyścić starannie samochód, 

—- sprawdzić i (jeżeli zachodzi ko- 

nieczność) uzupełnić olej w silniku 

i mechanizmach napędowych, 

— sprawdzić i ewentualnie uzupełnić 

ilość cieczy w chłodnicy, 

— odłączyć ' akumulator (wyłączni- 

kiem), 

-— sprawdzić elektryczne urządzenia 

samochodu, 

— sprawdzić stan kół i opon, a w przy- 

padku uszkodzenia naprawić lub wy- 

mienić, 

— przeprowadzić całkowity powierzch- 

niowy przegląd samochodu, 

— uzupełnić paliwo w zbiorniku, 

— zamknąć i zabezpieczyć drzwi sa- 

mochodu. | 

7, EKSPLOATACJA W OKRESIE 

ZIMOWYM 

Użytkowanie samochodu w okresie zi- 

mowym (przy temperaturze otoczenia 

poniżej 0”C) nie stwarza trudności, je- 

żeli samochód zostanie odpowiednio 

przygotowany. 

Przygotowanie samochodu do eksploa- 

tacji zimowej polega na: 

— wymianie oleju letniego w silniku 

na zimowy; 

— zastąpienie wody w układzie chło- 

dzenia płynem o niskiej temperaturze 

krzepnięcia (fabryka zaleca stosowanie 

płynu pod nazwą „Płyn niezamarza- 

jący Borygo” o temperaturze krzepnię- 

cia minus 40'C, którego sprzedaż prowa- 

dzi CPN; przed napełnieniem układu 

płynem należy spuścić z układu wodę 

otwierając kurki spustowe umieszczo- 

ne w kadłubie silnika i w chłodnicy; 

podczas spuszczania wody z układu 

korek chłodnicy musi być odkręcony 

a zawór nagrzewnic otwarty); 

— sprawdzeniu stanu technicznego 

akumulatora, prądnicy i regulatora 

prądnicy (w razie wyładowania aku- 

mulatora należy go wymontować z sa- 

mochodu i przechowywać w ciepłym 

pomieszczeniu do czasu naładowania); 

— założeniu pokrowca na wlot powie- 

trza (z możliwością regulacji wielko- 

ści otworu); 

— oczyszczeniu zbiornika paliwa z za- 

nieczyszczeń, które mogły zebrać się 

na jego dnie (woda). 
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8. PRZECHOWYWANIE 
SAMOCHODU 

Jeżeli samochód będzie przez dłuższy 
okres stał nie używany należy go za- 
bezpieczyć przed zniszczeniem, 
W tym celu (niezależnie od pory roku) 
należy wykonać następujące czynności 
konserwacyjne: 
— wymyć nadwozie, podwozie i silnik, 
"- nasmarować wszystkie punkty sma- 
rowania silnika, podwozia i nadwozia, 

— wymienić olej w silniku i urucho- 
mić silnik na kilka minut, 
— wykręcić świece, nalać po parę cm3 
oleju do każdego cylindra i obrócić 
kilka razy wał korbowy silnika za po- 
mocą korby rozruchowej, 
— spuścić ciecz chłodzącą z układu 
chłodzenia, 
— spuścić paliwo ze zbiornika, 
— postawić samochód na kozłach tak, 
aby opony nie dotykały ziemi, 
— natrzeć lakier nadwozia warstwą 
pasty woskowej, 

— zwilżyć naftą wszystkie części 
chromowane, 

— wyjąć ' akumulator (akumulator 
przechowywać w oddzielnym pomiesz- 
czeniu doładowując go co 6 tygodni, 
lecz tylko do stanu równomiernie in- 
tensywnego  „gazowania” wszystkich 
ogniw; w żadnym przypadku nie prze- 
ładowywać). | 
Samochód powinien być przechowywa- 
ny w miejscu suchym i zamkniętym 
o temperaturze pokojowej. 

 



  

1. INFORMACJE OGÓLNE 

W skład obsługi technicznej samocho- 

du wchodzą czynności  obsługowo- 

-kontrolno-konserwacyjne, przeprowa- 

dzane w ramach codziennych przeglą- 

dów przed wyjazdem i po powrocie 

z trasy oraz czynności obsługowo- 

-smarownicze wykonywane okresowo 

po odpowiednich przebiegach. 

Ustala się następujące okresy przepro- 

wadzania obsługi technicznej, 

W okresie docierania: 

—.OTD-I — po przebiegu 500100 km, 

— OTD-II — po przebiegu 2800+200 
km. 

Po dotarciu: 

— OT-I — po pierwszych 6000+200 km, 
— OT-II — po pierwszych 9000:+200 
km. 

Następne obsługi OT-I i OT-II należy 

powtarzać cyklicznie przez cały czas 

eksploatacji samochodu z częstotliwo- 
ścią: 

— OT-I co 3000::200 1 km (między ob- 
sługami OT-II), 

— OT-II co 9000--200 k km. 

3 — Instr. obsługi Żuk 

OBSŁUGA TECHNICZNA ZESPOŁÓW 

Czynności smarowania przeprowadza 

się w ramach okresowych obsług tech- 

nicznych. 

Przeprowadzenie okresowych obsług 

technicznych (OT-I, OTD-I, OT-II, 

OTD-II) należy zlecać Autoryzowanej 

Stacji Obsługi (ASO), przy czym do 

przebiegu pierwszych 15 000 km jest to 

obowiązkowe, pod rygorem utraty gwa- 

rancji na samochód. 

Prawidłowe i regularne przeprowadza- 

nie czynności obsługowych oraz sma- 

rowanie samochodu przy użyciu odpo- 

wiednich gatunków olejów i smarów 

(podanych w Instrukcji) nie tylko za- 

bezpiecza samochód przed przedwcze- 

snym zużyciem, ale wpływa także wy- 

datnie na zmniejszenie zużycia paliwa. 

Ważne jest także utrzymanie całego 

systemu smarowania pojazdu w czysto- 

ści i nienagannym stanie oraz zabez- 

pieczenie punktów smarowania przed 
dostaniem się jakichkolwiek  zanie- 
czyszczeń. 

Podczas smarowania należy przestrze- 

gać następujących zasad: 

I UKŁADÓW SAMOCHODU 

— przed rozpoczęciem smarowania 
umyć samochód, a następnie starannie 
wytrzeć smarowniczki i korki z resztek 
kurzu i błota, aby zapobiec przedosta- 
waniu się zanieczyszczeń na powierzch- 
nie trące, 

— wtłaczać smar smarownicą aż do 
ukazania się świeżego smaru w szcze- 
linach między współpracującymi czę- 
ściami. 

2. SILNIK — REGULACJE 
PODSTAWOWE 

2.1. Dokręcanie nakrętek głowicy 

Dokręcanie nakrętek nale- 

ży obowiązkowo przepro- 

wadzać w czasie obsługi 
technicznej OTD-I (w okresie dociera- 
nia), tj po przebiegu pierwszych 500 
km oraz w innych przypadkach, jeżeli 
zostanie stwierdzone ich poluzowanie. 
W czasie przeprowadzania pozostałych 
obsług technicznych wykonywanie tej 
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czynności jest zbędne. Nakrętki nale-. 

ży dokręcać na zimnym silniku w ko- 

lejności pokazanej na rysunku 48. 

Moment dokręcania (tj. iloczyn siły rę- 

ki przez długość ramienia klucza), po- 

winien wynosić 11..12 kGm. 

Ao 7. 3 2 6 0 
14 A 4. Ń | 

b 788-801] 
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3 Ś 7 4 8 

> Rys. 48. 
Kolejność dokręcania nakrętek głowicy 

Po dokręceniu nakrętek głowicy silni- 

ka należy przeprowadzić regulację lu- 

zów zaworów. 

2.2. Regulacja luzów zaworów 

Luzy zaworowe na zimnym silniku po- 

winny wynosić: 

— zaworów ssących 0,20...0,22 mm, 

— zaworów wydechowych  0,30...0,32 

mm. 
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Niezależnie od przewidzia- 

nej w przeglądzie technicz- 

nym kontroli (i ewentual- 

nej regulacji), sprawdzenia oraz regu- 

lacji luzów zaworów należy dokonać 

niezwłocznie, w przypadku stwierdze- 

nia następujących nieprawidłowości w 

pracy silnika: 

— zmniejszenia przyspieszenia i mak- 

symalnej prędkości samochodu, 

— nierównomiernej pracy silnika, 

-— utrudnionego rozruchu zimnego sil- 

nika, 

— przedmuchu spalin do przewodu 

ssącego objawiającego się „kichaniem”* 

w gaźnik, 

— nadmiernie głośnej pracy układu 

rozrządu. 

Sprawdzenia (regulacji) luzów należy 

dokonywać na zimnym silniku (tempe- 

ratura płynu chłodzącego powinna wy- 

nosić około 20%C), w następujący spo- 

sób: 

-— zdjąć pokrywę głowicy, 

— zdjąć kopułkę rozdzielacza zapłonu 

zwracając uwagę na położenie obsady 

przewodu i świecy zapłonowej, 

— obracać wałem korbowym silnika 

aż do chwili, kiedy palec rozdzielacza 

zapłonu (od strony płytki stykowej) 

znajdzie się naprzeciw obsady przewo- 

du i świecy zapłonowej, a styki prze- 

rywaczą zostaną rozwarte, 

— przy położeniu palca, jak wyżej, 
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Rys. 49. Regulacja luzów zaworów 

sprawdzić za pomocą szczelinomierza 

luzy zaworów w I cylindrze, 

— obrócić wałem korbowym o 180” do 

ponownego rozwarcia styków, w tym 

położeniu sprawdzić luzy zaworów w 

II cylindrze, 

— postępując podobnie, jak dla II cy- 

lindra, sprawdzić luzy zarówno kolej- 

no w IV iIII cylindrze. 

, 

 



  

Jeżeli luz okaże się niewłaściwy, na- 
leży odkręcić przy użyciu klucza ocz- 
kowego nakrętkę zabezpieczającą wkręt 
regulacyjny (rys. 49), następnie obra- 
cając wkręt za pomocą wkrętaka usta- 
wić luz tak, aby szczelinomierz włożo- 
ny między trzonek i dźwignię zaworu 
dał się przesunąć z wyczuwalnym, lek- 
kim oporem. Przytrzymać nieruchomo 
wkręt i dokręcić mocno nakrętkę za- 
bezpieczającą, Po dokręceniu nakrętki 
sprawdzić luz i w razie jego zmiany 
przeprowadzić regulację powtórnie. 

Uwaga. Przestrzega się użytkowników przed 
zmniejszeniem luzów w celu nadmiernego 
ściszenia pracy rozrządu, ponieważ zmniej- 
szenie luzów powoduje wypalanie zaworów. 

3. UKŁAD SMAROWANIA 

W skład układu smarowania silnika 
wchodzą: 

— zbiornik oleju w misce olejowej sil- 
nika, 

— pompa oleju, 

-- wstępny filtr siatkowy na smoku 
pompy oleju, 

— pełnoprzepływowy filtr oleju F06.2 
(2, rys. 50), 

— przewody i kanały oleju. 

Sprawne działanie tych wszystkich 
elementów w decydujący sposób wpły- 
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Rys. 50. Sprawdzanie poziomu oleju 
1 — prądnica, 

wa na własności eksploatacyjne oleju 
i długotrwałość użytkowania go, bez 

. wymiany. 

Zużycie części silnika i jego przebieg 
zależą też od gotunku oleju stosowa- 
nego w układzie, 

2— pełnoprzepływowy filtr oleju, 3 — miarka poziomu oleju, 4 — rozrusznik 

Fabryka zaleca stosować do smarowa- 
nia silnika oleje silnikowe podane w 
rozdziale „Materiały eksploatacyjne” 
niniejszej Instrukcji, przy czym silnik 
powinien być smarowany tylko jed- 
nym rodzajem oleju (zamiana oleju w 
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czasie eksploatacji z jednego rodzaju 

na drugi może być stosowana tylko w 

wyjątkowych przypadkach). 

3.1. Sprawdzanie poziomu oleju 

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku 

należy przeprowadzać przed urucho- 

mieniem silnika. Jeżeli silnik pracował, 

a zachodzi konieczność sprawdzenia 

ilości oleju, należy odczekać po zatrzy- 

maniu, aż olej spłynie ze ścianek do 

miski olejowej. Do sprawdzenia po- 

ziomu oleju w silniku służy miarka 

(rys. 50), po wyciągnięciu której moż- 

na sprawdzić, czy poziom oleju znaj- 

duje się między kreskami wybitymi na 

jej końcu. W celu dokładniejszego od- 

czytu należy przed pomiarem wytrzeć 

miarkę czystą szmatką. 

3.2. Uzupełnianie i wymiana oleju 

Jeżeli poziom oleju sięga poniżej dol- 

nej kreski, należy uzupełnić jego ilość 

w silniku, przez dolanie oleju (tego sa- 

mego gatunku, jaki jest w silniku) 

przez wlew, tak aby poziom układał 

się w pobliżu górnej kreski. 

Przód ponownym sprawdzeniem należy 

chwilę odczekać, aż olej spłynie do 

miski. 
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Wymianę oleju w silniku przeprowa- 

dza się jednocześnie z wymianą filtru 

oleju (2, rys. 50). Zużyty olej należy 

spuszczać z miski olejowej przy do- 

brze nagrzanym silniku, a zatem naj- 

lepiej, bezpośrednio po ukończonej jeź- 

dzie. 

W celu wymiany oleju należy: 

— zdjąć korek wlewowy na pokrywie 

rozrządu, ń 

— wykręcić korek spustowy z miski 

olejowej i zlać olej do podstawionego 

naczynia, 

— wymienić filtr oleju PP 6.2 odkrę- 

cając go od kadłuba silnika; przed za- 

łożeniem nowego filtru, należy nasma- 

rować uszczelkę olejem silnikowym 

i przykręcić filtr do kadłuba, 

-— wkręcić do miski korek spustowy, 

— wlać około 5 1 świeżego oleju silni- 

kowego, założyć korek wlewowy, uru- 

chomić silnik i sprawdzić, czy olej nie 

przecieka spod filtru i korka spustowe- 

go. W czasie wymiany oleju płukanie 

silnika nie jest wymagane, jeśli nie ma 

zmiany gatunku oleju. 

4, UKŁAD ZASILANIA 

4.1. Obsługa filtru powietrza 

Obsługa filtru powietrza gaźnika Ji- 

kov (rys. 5ł) sprowadza się do okreso- 

wej wymiany oleju, którą należy wy- 

konać w następujący sposób: 

— odłączyć przewód ssący gaźnika od 

obudowy filtru powietrza, 

— wyjąć filtr z samochodu, 

  

      
Rys. 51. Filtr powietrza dla gaźnika Jikov 

— odkręcić śrubę motylkową, 

— zdjąć pokrywę filtru, 

-— rozebrać filtr przez odłączenie obu- 

dowy od osadnika filtru, 

— wylać zanieczyszczony olej z miski, 

— umyć wszystkie części filtru w naf- 

cie,  



    

, 

— wlać do miski filtru 350 cm3 świe- 

żego oleju silnikowego (poziom oleju 

jest oznaczony strzałką), 

— złożyć filtr i zamocować na silniku. 

Obsługa filtru powietrza gaźnika We- 

ber (rys. 52) sprowadza się do okreso- 

wej wymiany wkładu filtru (w ramach 
obsług OT-I1). 

  

Rys. 52. Filtr powietrza dla gaźnika Weber 
1 — przysłona, 2 — uchwyt przysłony, 3 — 
pokrywa filtru, 4 — wkład filtrujący, 5 — 
obudowa filtru, 6 — nakrętka skrzydełkowa 

W celu wymiany wkładu należy odkrę- 

cić nakrętkę skrzydełkową (6) zdjąć 

pokrywę filtru, wyjąć wkład filtrujący 

i wymienić na nowy. 

Filtr powietrza ma dwa króćce do ssa- 

nia powietrza -—— jeden do ssania po- 

wietrza zimnego w lecie, drugi do po- 

wietrza nagrzanego w zimie. 

Do przestawiania przysłony służy od- 

powiednia gałka (A, rys. 53). 

Latem: gałkę A przesunąć w kierunku 

niebieskiej strzałki B (zasysa- 

nie zimnego powietrza). 

LEE 

  

  

Rys. 53. Filtr powietrza — elementy stero- 
wania 

A — uchwyt przysłony (gałka), B — strzał- 
ka niebieska, C€ — strzałka czerwona 

Zimą: gałkę A przesunąć w kierunku 

czerwonej strzałki C (zasysanie 

podgrzanego powietrza). 

4.2. Obsługa pompy paliwa 

Obsługa pompy polega na oczyszcza- 

niu osadnika. 

W tym celu należy odkręcić śrubę 
strzemienia mocującego szklankę osad- 
nika, zdjąć szklankę (1, rys. 54)i oczy - 
ścić ją czystą szmatką. Górną część 
pompy należy przemyć czystym pali- 
wem i przedmuchać sprężonym po- 
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Rys. 54. Zdejmowanie szklanki osadnika 

pompy paliwa 
1 — szklanka osadnika, 2 — ręczna dźwignia 

pompy 
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wietrzem. Zamontować szklankę, po 

czym, poruszając ręczną dźwignią 

pompy (2), napełnić osadnik paliwem. 

Jednocześnie sprawdzić szczelność 

przylegania szklanki do korpusu pom- 

py. W razie stwierdzenia przecieku do- 

kręcić mocniej śrubę strzemienia lub 

wymienić uszczelkę. Ponadto należy 

zwrócić uwagę, czy śruby mocujące 

pompę nie uległy poluzowaniu. W razie 

poluzowania należy je dokręcić. 

4.3. Obsługa gaźnika Weber 

W zakres obsługi gaźnika Weber 

34S2B1 (dozwolonej do przeprowadze- 

nia przez użytkownika) wchodzą na- 

stępujące czynności: 

— okresowe czyszczenie gaźnika, 

— regulacja poziomu paliwa, 

— regulacja wolnych obrotów. 

Czyszczenie gaźnika należy przepro- 

wadzić okresowo, po każdorazowym 

przebiegu 5000 km. 

W tym celu należy wymontować gaź- 

nik z silnika umyć z zewnątrz i czę- 

ściowo rozmontować (rys. 55) w zakre- 

sie: 

— zdjąć pokrywę gaźnika (1) uważa- 

jąc, by nie uszkodzić uszczelki (2) 

i pływaka (5), 

38 

  

  

  

    

Wykaz elementów regulacyjnych gaźnika Weber 3482B1 Tablica 3 

Średnica lub wy- 
Nazwa miar w mm Liczba 

Lon sztuk 
I przelot | II przelot 

Przelot 34 2 

Gardziel 25 2 

Dysza główna paliwa 1,20 1,50 1 

Rozpylacz 4,50 2 

Dysza paliwa biegu jałowego 0,50 2 
Dysza pompki przyspieszającej 0,70 — 1 
Dysza paliwa urządzenia rozruchowego 1,50 1 

Dysza powietrza główna 2,10 1 

Dysza powietrza rozruchowa 1,50 — 1 

Zawór dopływu powietrza 1,75 1 
Pływak (ciężar w G) 18 1 
Poziom paliwa (odległość od płaszczyzny pokrywy) 5 — 
Skok pływaka 8,5 — 
  

Uwaga. Cecha dyszy jest to iloczyn średnicy dyszy przez liczbę 100. 

-- wykręcić korpusy wraz z dyszami 

głównymi (4), 

-—- wykręcić dysze paliwa biegu jało- 

wego (3), 

— wykręcić korek (6) z nakrętkami 

gaźnika i wyjąć element filtrujący (7), 

-—- wymontować dyszę pompy (8). 

Wymontowane części dokładnie umyć 

w nafcie lub nieetylizowanej benzynie, 

przedmuchać sprężonym powietrzem 

i ponownie zmontować pamiętając, aby 

nie pomylić dysz I i II przelotu gaźni- 

ka (rys. 56). W przypadkach dużego 

zużycia paliwa należy, przed monta- 

żem, skontrolować średnice dysz wg 

danych podanych w tablicy 3. 

Uwaga. Rozmontowywanie gaźnika w stop- 

niu większym, niż podano wyżej, oraz 

czyszczenie dysz narzędziami metalowymi 

jest niedopuszczalne. Żapchane dysze pa- 

liwa należy przedmuchiwać sprężonym po 

wietrzem.  



  

      
    
Rys. 55. Gaźnik Weber 34S2BI — dopuszczal- 

ny demontaż 
l — pokrywa gaźnika, 2 -—. uszczelka, 3 — 
dysze paliwa biegu jałowego, 4 — dysze pa- 
liwowe główne, 5 -— pływak, 6 — korek, 
1 — element filtrujący, 8 — dysza pompy 

4.3.1. Regulacja poziomu paliwa 

Poziom paliwa ustala się regulując po- 
łożenie pływaka w stosunku do po- 
krywy gaźnika. 

  

Rys. 56. Przekrój gaźnika Weber > 1 — dysza powietrza (hamująca), 2 — zawór iglicowy, 3 — iglica, 4 — oś iglicy, 5 — pływak, 6 — komora pływakowa, 

  

1 — dysza główna paliwa,     8 — kanał paliwa, 9 — oś przepustnicy I przelotu, 10 — studzienka, 11 — rurka emulsyjna, 12 — przepustnica I przelotu, 13 — dźwig- 

W eelu przeprowadzenia regulacji po- 
łożenia pływaka należy: 
— sprawdzić, czy pływak (5, rys. 57) 
ma właściwy ciężar, nie ma wgnieceń 
i swobodnie obraca się na osi, 

jąca, 18 — śruba regulacji wolnych obrotów, wiający ruch zaczepu, 21 — zaczep dźwigni po 
przepustnicy II przelotu, 24 — dźwign 

nia, 14 — gardziel główna, 15 — gardziel wstępna, 16 — rozpylacz, 17 — dźwignia ogranicza- Ś 
19 — Śruba regulacyjna, 20 — otwór umożli- średniej, 22 — dźwignia zwalniająca, 23 — oś ia powrotna przepustnicy II przelotu 

— sprawdzić, czy zawór iglicowy (2) 
jest szczelnie wkręcony w gniazdo 
i czy kulka (67) amortyzatora drgań 
iglicy (3) nie jest zablokowana, 
— ustawić pokrywę gaźnika (64) w po- 
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zycji pionowej, tak aby pływak (5) 

swym ciężarem nie wcisnął kulki (67) 

w iglicę (3), 
-—— gdy pokrywa (64) jest w pozycji 

pionowej i języczek (65) pływaka lek- 

ko dociska kulkę iglicy odległość mię- 

dzy płaszczyzną pokrywy, bez uszczel- 

ki, a pływakiem powinna wynosić 

5...5,5 mm, 

-— sprawdzić, czy skok pływaka wyno- 

si 8,5 mm i ewentualnie poprawić go 

przez odgięcie występu zawiasy (69), 

  

  

    13,5   
Rys. 57. Sprawdzanie i regulacja poziomu 

paliwa w gaźniku 
2 — zawór iglicowy, 3 — iglica, 5 — pływak, 
64 — pokrywa gaźnika, 65 — języczek usta- 
wienia poziomu paliwa, 66 — ramię zawiasy 
pływaka, 67 — zderzak kulowy iglicy, 68 — 

sprężyna iglicy, 69 — występ zawiasy 

40 

— sprawdzić, czy sprężyna (68) iglicy 

zezwala na jej swobodny ruch w gnieź- 

dzie, 

— gdy zachodzi potrzeba zmiany poło- 

żenia pływaka, należy regulować ją 

przez przeginanie ramion (66) zawiasy, 

aż do uzyskania odległości pomiędzy 

płaszczyzną pokrywy a pływakiem 

równej 5..55 mm (języczek zawiasy 

powinien pozostać w położeniu prosto- 

padłym do osi iglicy), 

— zamontować pokrywę gaźnika, 

zwracając uwagę, aby pływak miał 

swobodny ruch, bez ocierania o ścian- 

ki komory pływakowej. 

Uwaga. Regulację położenia pływaka nale- 

ży przeprowadzać każdorazowo po wymia- 

nie pływaka lub zaworu dopływu paliwa. 

Wskazana jest przy tym wymiana uszczel- 

ki pod pokrywkę gaźnika. 

4.3.2. Regulacja wolnych obrotów 

Gaźnik zamontowany do silnika ma 

fabrycznie wyregulowany układ wol- 

nych obrotów i bez potrzeby nie nale- 

ży go regulować. 

Regulację wolnych obrotów należy 

przeprowadzić w przypadku stwierdze- 

nia takich, nienormalnych objawów 

pracy silnika, jak przerywanie, brak 

stabilności obrotów, zbyt wolne (silnik 

gaśnie) lub zbyt wysokie obroty itp. 

Przed przystąpieniem do regulacji na- 

leży sprawdzić: 

-— temperaturę silnika (powinna wyno- 

sić powyżej 800), 

—. kąt wyprzedzenia zapłonu, 

— ciśnienie sprężania w cylindrach, 

— szczelność i działanie układu zapło- 

nowego, 

— szczelność gaźnika. 

Regulację wolnych obrotów należy 
przeprowadzić wg następujących wy- 

tycznych (rys. 58) — regulacja tylko w 

kanale głównym I stopnia: 

-— śrubę regulacyjną (19) uchylić do- 

datkowo przepustnicę, wykręcić o 3 

obroty wkręt ilości mieszanki (33) 

i uruchomić silnik (powinien pracować 

na średniej prędkości obrotowej), 

-—— wykręcić śrubę (19), przy pracują- 

cym silniku, aż obroty spadną do moż- 

liwie najwolniejszych, nie powodują- 

cych jednak gaśnięcia silnika; wkręca- 

jąc wkręt (33) uzyskać możliwie naj- 

szybsze i najrówniejsze obroty — jeżeli 

okażą się za wysokie, należy powtó- 

rzyć ww. czynności, aż osiągnie się 

właściwe wolne obroty w granicach 

600...800 obr/min.  
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Rys. 58. Regulacja wolnych obrotów 
12 — przepustnica I przelotu, 19 — śruba przepustnicy, 25 — kan 
II przelotu, 27 — dysza paliwa wolnych obrotów II przelotu, 2 
lotu, 29 — dysza powietrza I przelotu, 30 — dysza paliwa woln: 
rurka emulsyjna I przelotu, 32 — kanał wolnych obrotów I prz 
wolnych obrotów, 34 — otwór wylotowy, 35 — kanał I przelotu, 36 gresji układu wolnych obrotów I przelotu, 
sterowania przepustnicy II przelotu, 41 — otwór w 

obrotów II przelotu 
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ał, 26 — rurka emulsyjna 
8 — dysza powietrza II prze- 
ych obrotów I przelotu, 31 — 

33 — wkręt regulacyjny 
— otwór wylotowy pro- 

37 — przepustnica II przelotu, 40 — dźwignia 
ylotowy progresji układu wolnych 

4.4. Obsługa gaźnika Jikovy 

Gaźnik Jikov 40SOP jest wyregulowa- 
ny fabrycznie, z tego względu przepro- 
wadzanie regulacji na własną rękę 
przez użytkownika jest wzbronione. 
Użytkownik może jedynie przeprowa- 
dzić regulację wolnych obrotów silni- 
ka przez doprowadzenie do odpowied- 
nich obrotów, przy możliwie najmniej- 
szym otwarciu przepustnicy oraz czy- 
ścić gaźnik w razie stwierdzenia nie- 
prawidłowości w jego pracy. Jeżeli po 
oczyszczeniu gaźnika stwierdza się w 
dalszym ciągu nieprawidłowości w je- 
go pracy objawiające się: 

— nadmiernym zużyciem paliwa, 

— zmniejszeniem przyspieszeń i mak- 
symalnej prędkości samochodu, 

— nierównomierną pracą silnika, 
— utrudnionym rozruchem silnika (mi- 
mo, że układ zapłonowy jest dobry), 
należy zwrócić się do Autoryzowanej 
Stacji Obsługi w celu przeprowadzenia 
odpowiedniej regulacji. 

4.4.1. Regulacja wolnych obrotów 

Przed przystąpieniem do regulacji wol- 
nych obrotów należy najpierw spraw- 
dzić stan Świec, odstęp styków prze- 
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rywacza oraz kąt wyprzedzenia zapło- 

nu. Temperatura płynu chłodzącego w 

silniku podczas regulacji powinna wy- 

nosić około 80C. Regulację przepro- . 

wadza się dwoma wkrętami (1 i 2, rys. 

59), Najpierw należy dąkręcić do opo- 

ru wkręt regulacji ilości dopływającej 

  

Rys. 59. Gaźnik Jikov 40SOP 
1 — wkręt regulacyjny ustawienia przepust- 
nicy, w — wkręt regulacyjny dopływu mie- 

szanki 

mieszanki, po czym odkręcić go o 2...3 

obroty. Pokręcając wkrętem regulacyj- 

nym przepustnicy ustawić ją w poło- 

żeniu minimalnego otwarcia, przy któ- 

rym silnik zaczyna pracować nierów- 
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nomiernie. Przy takim ustawieniu 

przepustnicy, pokręcając wkrętem (2), 

w lewo lub prawo, ustalić największe 

obroty silnika, a następnie odkręcając 

wkręt (1) odpowiednio je zmniejszyć. 

Zadaniem regulacji biegu jałowego 

jest doprowadzenie do odpowiednich 

obrotów przy możliwie najmniejszym 

otwarciu przepustnicy. 

4.4.2. Rozbieranie i czyszczenie 

gaźnika 

W czasie pracy silnika osady pocho- 

dzące z paliwa jako nielotne oraz in- 

ne zanieczyszczenia mechaniczne mają 

tendencję gromadzenia się w gaźniku 

i zatykają dysze oraz kanały, powodu- 

jąc tym samym nieprawidłową pracę 

gaźnika. Dlatego należy gaźnik oczy- 

ścić. W tym celu należy wymontować 

gaźnik, odkręcić pokrywę komory pły- 

wakowej oraz wszystkie dysze (rys. 

60), wypłukać czystym paliwem osia- 

dłe w komorze pływakowej zanieczysz- 

czenia, a dysze i kanały przedmuchać 

sprężonym powietrzem (w tym celu 

można użyć pompki do ogumienia). Je- 

żeli gaźnik przelewa, należy zdjąć po- 

krywę komory pływakowej, przemyć 

i przedmuchać zawór iglicowy. 

Zabrania się przedmuchiwania złożo- 

nego gaźnika sprężonym powietrzem, 

doprowadzonym do otworów wloto- 

wych benzyny i rurki kompensacyj- 

nej, ponieważ może to doprowadzić do 

uszkodzenia pływaka. Regulacja po- 

ziomu paliwa polega na odpowiednim 

ustawieniu ramienia pływaka. Poziom 

paliwa powinien znajdować się od 

15..16 mm do krawędzi komory pły- 

wakowej. 

Uwaga. W razie czyszczenia gaźnika nale- 

ży zachować szczególną ostrożność. aby nie 

wydmuchać szklanej kulki, znajdującej się 

pod bocznikową dyszą paliwa. Niedopusz- 

czalne jest czyszczenie dysz gaźnika przed- 

miotami metalowymi. 

5. UKŁAD CHŁODZENIA 

I OGRZEWANIA 

5,1. Kontrola poziomu cieczy, , 

napełnianie i opróżnianie układu 

Do chłodzenia silnika w okresie letnim 

należy stosować miękką wodę (najle- 

piej deszczową) w ilości około 10,5 1. 

Ilość wody w układzie powinna być 

taka, aby jej poziom sięgał 2...3 cm po- 

niżej górnej krawędzi wlewu chłodni- 

cy (rys. 61). Na okres eksploatacji zi- 

mowej wodę chłodzącą należy zastąpić  
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Rys. 60. Przekrój gaźnika Jikov 

1 — wkręt regulacyjny obrotów biegu jałowego, 2 — dysza 
paliwa pompki przyspieszającej, 3 — membrana, 4 — dysza 
paliwa oszczędzacza, 5 — rurka wtryskująca, 6 — rozpylacz, 
1 — dysza główna powietrza, 8 — dysza powietrza biegu 
jałowego, 9 — dysza paliwa biegu jałowego, 10 — rurka 
emulsyjna, 11 — gardziel, 12 — uchwyt dyszy głównej, 13 — 
dysza paliwa zasysacza, 14 — dysza paliwa główna, 15 — 
kulka szkłana, 16 — dysza bocznikowa, 17 — zawór iglicowy, 
18 — pływak, 19 — urządzenie rozruchowe, 20 — dysza po- 

wietrza żasysacza 

(rysunek do rozdziału 4) 

Rys. 61. Otwór przelewowy w gardzieli chłodnicy 

  

      
  

    

      
  

    

  

        

20 

 



płynem o niskiej temperaturze krze- 

pnięcia w ilości około 10 1 tj. 05 1 

mniej niż wody, z uwagi na dużą roz- 

szerzalność płynu niezamarzającego. 

Poziom płynu niezamarzającego w 

chłodnicy powinien sięgać 4..5 cm po- 

niżej górnej krawędzi wlewu. 

Ubytki płynu, spowodowane jego wy- 

ciekaniem lub parowaniem z układu, 

należy uzupełnić tylko odpowiednią ilo- 

ścią płynu. W celu opróżnienia układu 

z wody lub płynu należy otworzyć kur- 

ki spustowe, umieszczone w kadłubie 

silnika i w chłodnicy (rys. 62), oraz za- 

wór nagrzewnic, przez przestawienie 

dźwigni (6, rys. 16) w prawe położenie 

oraz zdjąć korek chłodnicy. Płyn nie- 

zamarzający należy zlewać do czystych 

  

    

  

  ci 

Rys. 62. Kranik spustu wody z chłodnicy 
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naczyń szklanych lub metalowych (z 

wyjątkiem naczyń ocynkowanych lub 

cynkowych). Prawidłowo używany 

płyn nie traci swoich własności, nawet 

przez kilka sezonów. 

Przed powtórnym użyciem płyn nale- 

ży przefiltrować. 

Układ chłodzenia i ogrzewania należy 

napełniać przez wlew chłodnicy, przy 

czym kurki spustowe w kadłubie sil- 

nika i w chłodnicy powinny być za- 

kręcone. 

Po wlaniu płynu do układu należy 

otworzyć zawór nagrzewnic i urucho- 

mić silnik, w celu wypełnienia układu, 

a następnie uzupełnić ilość płynu w 

chłodnicy do wymagnego poziomu. 

Podczas nalewania płynu należy zwró- 

cić uwagę, aby nie oblać nadwozia sa- 

mochodu, gdyż płyn powoduje mato- 

wienie lakieru. 

Uwaga. Płyn niezamarzający jest trujący, 

toteż podczas jego nalewania należy zacho- 

wać odpowiednią ostrożność, ściśle prze- 

strzegać wskazań producenta. 

5.2. Czyszczenie i płukanie układu 

Ad 
Aby usunąć osad lub muł 

z wnętrza chłodnicy, nale- 

ży wymontować ją z sa- 

mochodu i płukać strumieniem gorącej 

wody, ewentualnie wodnym roztworem 

mydła, o ciśnieniu 1 kG/cm?, doprowa- 

dzonym do dolnego króćca chłodnicy, 

skierowanym odwrotnie do normalne- 

go kierunku przepływu wody. 

Zanieczyszczenia zewnętrzne chłodnicy 

należy usuwać strumieniem wody pod 

ciśnieniem oraz przez przedmuchiwa- 

nie jej sprężonym powietrzem. 

Zanieczyszczenia układu chłodzenia 

kamieniem kotłowym należy usuwać 

roztworem kwasu solnego (w stosunku 

25 g kwasu o stężeniu technicznym na 

1 I wody) w następujący sposób: 

— wyjąć termostat, 

— napełnić układ roztworem, 

— uruchomić silnik na 30 minut. 

Po tych czynnościach należy roztwór 

wypuścić (odkręcając kurki) i przemyć 

układ wodą bieżącą (wprowadzając 

wąż gumowy do wlewu chłodnicy), do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń 

i kamienia kotłowego. Przed założe- 

niem termostatu należy go dokładnie 

oczyścić i sprawdzić, czy nie jest 

uszkodzony. 

Uwaga. Do usuwania kamienia kotłowego 

nie wolno stosować wodnego roztworu Sso- 

dy kaustycznej, ze względu na niszczące 

działanie sody na stopy aluminium.  



    

5.3. Regulacja i wymiana paska 

napędzającego wentylator 

Naciąg paska powinien być taki, aby 

pod naciskiem kciuka, w sposób poka- 

zany na rysunku 63, nie nastąpiło 

większe ugięcie niż 10..15 mm. Jeżeli 
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| Rys. 63, 
Sprawdzenie naciągu paska wentylatora 

  
  

ugięcie jest większe, należy wyregulo- 

wąć naciąg w następujący sposób: 

— odkręcić śrubę rozpieracza o kilka 

obrotów, 

— odchylić prądnicę za pomocą łyżki 

do opon, tak aby pasek pozostał wła- 

ściwie napięty, 

— nie zwalniając ustalonego naciągu 

pasma dokręcić mocno śrubę rozpiera- 

cza. 

Podczas regulacji naciągu paska nale- 

ży sprawdzić, czy nakrętki śrub mocu- 

jących prądnicę i wspornik prądnicy 

są dokręcone. Regulację naciągu paska 

należy przeprowadzać w czasie wszy- 

stkich obsług technicznych oraz każdo- 

razowo, w razie stwierdzenia większe- 

go ugięcia niż wymagane. 

Pasek klinowy kwalifikuje się do wy- 

miany, w razie stwierdzenia: 

-—— ugięcia większego niż 15 mm — po 

wyczerpaniu zakresu regulacji, 

-— naderwania, deformacji lub urwa- 

nia paska. 

5.4. Kontrola pompy wody 

Pompa wody nie wymaga specjalnej 

obsługi, ani smarowania. Kontrola pom- 

py polega na oględzinach zewnętrznych 

i stwierdzeniu, czy nie ma wycieków. 

5.5. Kontrola termostatu 

Podczas płukania układu chłodzenia 

należy sprawdzić działanie termostatu. 

W tym celu należy zanurzyć termostat 

w naczyniu z wodą i termometrem 

(zwrócić uwagę, czy termostat i termo- 

metr nie dotykają dna naczynia). W ra- 

zie podgrzewania należy zmierzyć tem- 

peraturę początku i maksymalnego 

otwarcia zaworu termostatu. Termo- 

stat jest sprawny, jeżeli temperatura 

początku jego -otwarcia mieści się w 

granicach 68...74”C, a temperatura mak- 

symalnego otwarcia w granicach 

78...837C. 

6. UKŁAD ZAPŁONU 

Prawidłowa praca silnika zależy, w 

decydującej mierze od prawidłowego 

ustawienia zapłonu, a przede wszyst- 

kim od właściwego ustawienia kąta wy- 
przedzenia zapłonu oraz od właściwe- 

go odstępu styków przerywacza znaj- 

dujących się w obudowie rozdzielacza. 

Silnik S21 (17 i 19) jest wyposażony 

w rozdzielacz typu 44-44/IV (rys. 64) 

z kopułką kątową. 
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Rys. 64. Rozdzielacz zapłonu 
1 — palec rozdzielacza, 2 — wkręt ustala- 
jący obudowę, 3 — płytka selektora, 4 — 
wkręt przerywacza, 5 — płytka przerywacza 

6.1. Sprawdzanie i ustawianie kąta 

wyprzedzenia zapłonu 

Producent ustawia kąt wyprzedzenia 

zapłońu na 5”, dostosowując silnik do 

paliwa o liczbie oktanowej 78. Dla pa- 

liwa o większej liczbie oktanowej, na- 

leży odpowiednio przyspieszyć zapłon. 

Kąt wyprzedzenia zapłonu 

A należy sprawdzać w czasie 

obsług technicznych, prze- 

prowadzanych zgodnie z wytycznymi 

podanymi w Instrukcji oraz w. razie 

stwierdzenia nieprawidłowości w pra- 

cy silnika, takich jak: 

—— zwiększenie zużycia paliwa, 
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— spalanie stukowe, 

-— przegrzewanie się silnika. 

Aby sprawdzić kąt wyprzedzenia za- 

płonu należy: 

— zdjąć pokrywę wziernika koła za- 

machowego (rys. 65), 

-— zdjąć kopułkę, rozdziełacza, zwra- 

cając uwagę na położenie obsady prze- 

wodu pierwszej świecy zapłonowej, 

— podłączyć lampkę przenośną dodat- 

kowymi przewodami (jeden przewód 

z masą, a drugi z zaciskiem niskiego 

napięcia cewki zapłonowej), 

— włączyć zapłon, 

— obracać wałem korbowym silnika 

(za pomocą ręcznej korby), do chwili 

  
Rys. 65. Wziernik koła zamachowego 

kiedy palec rozdzielacza zapłonu (od 

strony płytki stykowej) znajdzie się 

naprzeciw obsady pierwszej świecy, 

a stożkowy trzpień w otworże wzierni- 

ka wskaże 5* przed kulką ha kole za- 
machowym, która oznacza położenie 

tłoka pierwszego cylindra jw zewnętrz- 
nym zwrotnym punkcie. 

W tym położeniu, przy prawidłowo u- 

stawionym kącie wyprzedzenia zapło- 

nu, powinna zaświecić się lampka. Je- 

żeli lampka nie zaświeci się, należy 

ustawić kąt wyprzedzenia w następu- 

jący sposób: 

— odkręcić (poluzować) wkręt ustala- 

jący obudowę rozdzielacza (płytkę se- 

lektora), 

— obracać obudowę rozdzielacza (płyt- 

kę selektora), aż do chwili zaświecenia 

lampki, przy czym lekkie naciśnięcie 

palca rozdzielacza w kierunku pokaza- 

nym na rysunku 64 powinno spowodo- 

wać zgaszenie lampki, dokręcić mocno 

wkręt ustalający zachowując ustalone 

położenie obudowy, 

— wyłączyć zapłon, 

— odłączyć przewody lampki, założyć 

pokrywę wziernika i kopułkę rozdzie- 
lacza. 

Po prawidłowym wyregulowaniu za- 

płonu należy sprawdzić pracę silnika  



  

na dużych obrotach (najlepiej w czasie 

jazdy). 

A świadczy o rozregulowaniu 

s regulatorów kąta wyprze- 

dzenia zapłonu (podciśnieniowego i od- 

środkowego), które należy wyregulo- 

wać w Autoryzowanej Stacji Obsługi 

(ASO). Regulację kąta wyprzedzenia 

zapłonu, przez przestawienie położenia 

obudowy rozdzielacza (płytki selekto- 

ra), należy przeprowadzić w razie za- 

stosowania paliwa o liczbie oktanowej 

innej, niż wymagana. Przesunięcie płyt- 

ki selektora (3, rys. 64) o jedną działkę 

odpowiada zwiększeniu lub zmniejsze- 

niu (zależnie od kierunku obrotu) kąta 

wyprzedzenia zapłonu (tj. przyspiesze- 

nie lub opóźnienie zapłonu) o 2. 

Przesunięcie płytki w kierunku ozna- 

czonym na kopułce rozdzielacza (strzał- 

ka) powoduje opóźnienie zapłonu. 

Wadliwa praca silnika 

6.2. Sprawdzanie i regulacja odstępu 
styków przerywacza 

ŚŚ przerywacza należy prze- 
3 prowadzać łącznie ze spra- 

wdzaniem wartości kąta wyprzedzenia 

Kontrolę odstępu styków 

zapłonu. Aby sprawdzić odstęp styków 
przerywacza należy: 

— zdjąć kopułkę i wyjąć palec rozdzie- 
lacza, 

— sprawdzić, czy styki nie są nadpa- 

lone (w razie potrzeby oczyścić je drob- 

nym pilnikiem), 

— obracać wał korbowy silnika aż do 

chwili maksymalnego rozwarcia sty- 

ków, 

— sprawdzić szczelinomierzem odstęp 

między stykami (powinien wynosić 
0,35...0,45 mm). 

Jeżeli odstęp jest niewłaściwy, należy 

ustawić go w następujący sposób: 

-— odkręcić (zluzować) wkręt przery- 

wacza (4, rys. 64) i włożyć wkrętak w 

wycięcia płytki (5) ustawić wymagany 
odstęp styków, 

— dokręcić wkręt 

sprawdzić odstęp, 

— żałożyć palec i kopułkę rozdzielacza. 

(4) i ponownie 

Uwaga. Jeżeli zmniejszenie szczeliny wy- 

nikło z zużycia styków oraz wytarcia piętki 
styku ruchomego i garbków Kkrzywki, to 

odsunięcie styków od siebie (w celu uzy- 

skania prawidłowej szczeliny) powoduje 

zmianę chwili rozwarcia styków, a tym sa- 
mym chwili powstania zapłonu, Dlatego po 

regulacji szczeliny (odstępu) należy powtór- 

nie sprawdzić (wyregulować) kąt wyprze- 

dzenia zapłonu. 

6.3. Smarowanie rozdzielacza 

Wałek rozdzielacza nie wymaga sma- 
rowania. 

Pozostałe części nieruchome rozdziela 

czą smaruje się, po zdjęciu pokrywki 

i wyjęciu palca, przez zapuszczenie 

1..2 kropli oleju silnikowego na oś 

przerywacza oraz na file smarujący 

krzywkę. Podczas tej czynności należy 

starannie oczyścić suchą szmatką pa- 

lec rozdzielacza i pokrywkę. 

6.4. Obsługa świec zapłonowych 

Do silników S21 (17 i 19) należy sto- 

sować świece M14 o wartości cieplnej 

225...240. 

dzać: 

— odstęp między elektrodami świecy, 

który powinien wynosić 0,6...0,7 mm, 

— wygląd zewnętrzny świecy. 

Odstęp między elektrodami należy 

sprawdzać szczelinomierzem (rys. 66). 

W razie zwiększenia się tego odstępu 

należy go wyregulować, przez dogięcie 

bocznej elektrody. 

Na podstawie zewnętrznego wyglądu 

świecy (części wkręconej w głowicę) 
można wyciągnąć wnioski o jej stanie, 

% 

W czasie eksploatacji sa- 

mochodu, podczas obsług 

technicznych, należy spraw- 

4T



a jednocześnie o pracy silnika i tak, 

jeżeli: - 

— barwa izolatora jest jasnobrązowa, 

część gwintowana nieco ciemniejsza, 

elektrody we właściwym stanie — si- 

we, to silnik i świece pracują pra- 

widłowo, 

— barwa izolatora jest biała lub jasno- 

szara — świeca ma za małą wartość 

Tablica 4 

Wykaz świece zapłonowych stosowanych 

do silnika $21 (zamienniki) 
  

  

  

Producent Aach 
Iskra (Polska) M14-225...240 

(F75, F80, F70) 

Pal (CSRS) Super 14-7 

Isolator (NRD) M14-240 

AC (USA) AE4, C43F 

Bosch (RFN) W225T1, W225T7 

W240T1, 

W240P11S 

Marelli (Włochy) CW222A, CW240A 

Katek (ZSRR) A11U, A10, A8U 

Mogurt (Węgry) 14-240, V-30 

KLG ! (W. Bryta- 

nia) F75, F80, F70 
  

1: Produkowane również w Polsce na licencji 
angielskiej. 
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cieplną (świeca gorąca) lub silnik pra- 

cuje na zbyt ubogiej mieszance, 

— świeca jest czarna (izolator i część 

gwintowana są pokryte suchą sadzą) 

to ma ona za dużą wartość cieplną 

(świeca zimna) lub silnik pracuje na 

zbyt bogatej mieszance. 

Podczas oględzin świec należy również 

  

  
| L 
Rys. 

  
66. Kontrola odstępu elektrod Świecy 

    
zwracać uwagę na uszkodzenić mecha- 

niczne izolatora świecy, np. ; pęknięcia 

części zewnętrznej lub wewnętrznej 

(pęknięcie wewnętrzne świadczy o zbyt 

niskiej wartości cieplnej świecy). Nor- 

malny okres eksploatacji £ 

nosi 15 000 km. Po tym przebiegu świe- 

ce należy wymienić (świece należy wy- 

mieniać również w raziej stwierdzenia 

pęknięć izolatora — gdyż w tym przy- 

padku wyładowania elektryczne prze- 

biegają poza szczeliną (międzyelektro- 

dową — lub wypalenia elektrod). Wszel- 

kiego rodzaju naloty, świadczące o nie- 

prawidłowej pracy świecy lub silnika, 

należy usuwać ze świecy miękką, dru- 

cianą szczoteczką. 

  

1. MECHANIZMY PRZENIESIENIA 

NAPĘDU 

71. Regulacja skoku jałowego pedału 

i smarowanie elementów 

sterowania sprzęgła 

Regulację skoku jałowego pedału 

sprzęgła należy przeprowadzać każdo- 

razowo, jeżeli jego wielkość nie mieści 

się w granicach 35...45 mm. 

Skok jałowy pedału sprzęgła reguluje 

się przez zmianę długości popychacza  



W
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Rys. 67. Mechanizm wyłączania sprzęgła , 
1 — wspornik wewnętrzny pedału sprzęgła, 2 — popychacz dźwigni, 3 — dźwignia wyłączania 
sprzęgła, 4 — sprężyna odciągająca, 5 — łożysko wyciskowe sprzęgła, 6 — gniazdo łożyska, 
1 — sprężyna odciągająca gniazdo, 8 — oś pedału, 9 — pedał sprzęgła, 10 — sprężyna od- 
ciągająca pedał, 11 — cięgno pedału sprzęgła, 12 — wałek pośredni, 13 -—- wspornik /zew- 
nętrzny wałka pośredniego, 14 — przeciwnakrętka, 15 — końcówka, 16 — smarowniczka 

(2, rys. 67), który - działa na dźwignię 

wyłączenia sprzęgła. Aby zmienić dłu- 

gość popychacza należy odkręcić koń- 

cówkę (15) w zależności od potrzeby. 

Po skończonej regulacji należy pamię- 

tać o zabezpieczeniu końcówki prze- 

ciwnakrętką. Smarowanie wałków po- 
4 3 lega na wtłaczaniu smaru do dwóch 

smarowniczek (16), umieszczonych po 

jednej na wałku (12) i osi (18); sworznie 

cięgien należy smarować kilkoma kro- 

plami oleju silnikowego.   
7.2. Wymiana oleju w skrzynce biegów 

i tylnym moście, smarowanie 
45 wału napędowego 

CR] Olej w skrzynce biegów należy wy- 
R mieniać co 36000 km wtedy, gdy jest 

rozgrzany, tzn. bezpośrednio po za- 
kończeniu pracy samochodu. Aby wy- 
mienić olej w skrzynce biegów nale- 
Ży: . 

— wykręcić korek wlewowy, następnie 

korek spustowy (dolny) i zlać olej do 
podstawionego naczynia, 

— zakręcić korek spustowy, wlać 1,2 1 
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świeżego oleju przekładniowego do po- 

ziomu otworu korka wlewowego i za- 

kręcić korek wlewowy. 

Wymianę oleju w tylnym moście nale- 

ży wykonać co każde 36000 km, bez- 

pośrednio po zakończeniu pracy samo- 

chodu, gdy olej jest ciepły i rzadki. 

Odkręcić korek wlewowy i spustowy. 

Po spuszczeniu oleju zakręcić korek 

spustowy, wlać do poziomu krawędzi 

otworu wlewowego 1,1 1 świeżego oleju 

przekładniowego i zakręcić korek 

wilewowy. Przeguby wału napędowego 

należy smarować olejem przekładnio- 

wym (nie stosować smaru stałego) za 

pomocą smarownicy. Końcówki wielo- 

wypustowe wału napędowego należy 

smarować smarem stałym przez wtła- 

czanie go do smarowniczek za pomocą 

smarownicy. 

8. UKŁAD KIEROWNICZY 

8.1. Kontrola i regulacja luzu 

mechanizmu kierowniczego 

Luz mechanizmu kierowniczego należy 

sprawdzić przez pokręcenie kołem kie- 

rownicy w lewo i w prawo. Dopusz- 

czalny ruch jałowy koła kierownicy, 
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mierzony na obwodzie wewnętrznym 

koła, może wynosić do 40 mm (107) przy 

ustawieniu kół jezdnych do jazdy na 

wprost. 

szego luzu należy go regu- 

lować, przez dokręcenie 

korków Środkowego drążka kierowni- 

czego (p. 8.3). Jeżeli ruch jałowy nadal 

przekracza wymaganą wartość (40 mm), 

należy: 

— odkręcić nakrętkę (18, rys. 68), znaj- 

dującą się na górnej pokrywie obudo- 

wy przekładni kierowniczej, 

— zdjąć podkładkę oporową ustalają- 
cą 16, 

— wkręcić specjalnym kluczem śrubę 

regulacyjną (17), aż do skasowania lu- 

zu, przy czym, koło kierownicy powin- 

no obracać się lekko, bez wyczuwal- 

nego oporu, przy podniesionych kołach 
przednich. 

Regulację należy przeprowadzać każ- 

dorazowo, w razie stwierdzenia zbyt 

dużego ruchu jałowego koła kierowni- 

W razie stwierdzenia więk- 

cy oraz w czasie obsługi technicznej 

OT-II. 

Poza tym należy sprawdzić, czy wał 

koła kierownicy nie ma luzh osiowego. 

          
Bloki 

   

Rys. 68, Przekładnia kierownicy 
1 — pokrywa dolna, 2 — podkładki regulacyjne, 3 — pierścień łożyska, 4 — koszyczek 
łożyska, 5 — ślimak, 6 — wałki łożyska, 7 — wał kierownicy, 8 — krążek, 9 — oś krążka, 
10 — nakrętka, 11 — ramię przekładni kierownicy, 12 — uszczelniacz, 13 — wał główny, 
14 — tulejka, 15 — łożyska krążka, 16 — podkładka oporowa, 17 — śruba regulacyjna, 18 — 
nakrętka, 19 — kołek, 20 — łożysko wałeczkowe, 21 — pokrywa górna, 22 — obudowa, 23 — 
korek otworu wlewowego, 24 — rama podsilnikowa, 25 — śruba mocująca obudowę 26 —- drut 

zabezpieczający, 27 — osłona gumowa, 28 — obudowa  



  

Pokręcając, na postoju, kołem kierow- 

nicy w obie strony luz ten można łatwo 

wyczuć przykładając palec do szczeli- 

ny między piastą koła kierownicy a ko- 

lumną kierownicy. 

Usunięcie luzu osiowego wału kierow- 

nicy należy powierzyć stacji obsługi. 

8.2. Wymiana oleju w przekładni 

kierowniczej 

kładni kierownicy najlepiej 

wykonać po zakończeniu 

pracy pojazdu, gdy obudowa jest ciepła, 

wskutek nagrzania się od silnika. 

W celu wymiany należy odkręcić 

o 5..6 obrotów śruby dolnej pokrywy 

(1, rys. 68), po uprzednim oczyszczeniu 

obudowy przekładni kierownicy z za- 

nieczyszczeń, podważyć  wkrętakiem 

pokrywę, uważając aby nie zniszczyć 

uszczełki i zlać olej do podstawionego 

naczynia. 

Wymianę oleju w prze- 

Uwaga. Przy odkręconych śrubach nie wol- 

no obracać koła kierownicy, aby nie wy- 

pchnąć łożyska z obudowy pierścienia Śli- 

maka. Następnie dokręcić śruby pokrywy 

i wlać świeży olej przekładniowy (0,33 1) 

do pozoimu dolnej krawędzi otworu wle- 

wowego, po czym zakręcić korek (24, rys. 68). 

8.3. Regulacja luzu środkowego 

drążka kierowniczego 

go drążka kierowniczego 

należy wykonać w nastę- 

pujący sposób: 

— wyjąć zawleczki z obu stron drążka 

(17, rys. 69), 

Regulację luzu środkowe- 

— dokręcić oba korki (10) do oporu, 

— prawy korek dokręcić do najbliż- 

szego położenia, w którym można za- 

łożyć zawleczkę, i rozgiąć jej koniec, 

— lewy korek, od strony ramienia 

przekładni kierowniczej, odkręcić naj- 

  

  

  

Rys. 69. Drążki kierownicze 
1 — sworzeń kulowy, 2 — osłona, 3 -—- miseczka końcówek drążka, 4 — pierścień osadczy 
zaślepki, 5 -—- zaślepka końcówki, 6 —- sprężyna, 7 — końcówka drążka, 8 -—— obejma zacisku 
drążka, 9 — drążki kierownicze zewnętrzne, 10 — korek drążka kierowniczego, 11 — spre- 
żyna, 12 — miseczka drążka, 13 — zwrotnica, 14 — dźwignia zwrotnicy, 16 i 15 — dźwignie 
pośrednie, 17 — drążek kierowniczy środkowy, 18 — nakładka sprężyny, 19 — końcówka, 

20 — drążek pośredni, 21 — ramię przekładni kierownicy



pierw o pół obrotu, po czym odkręcić 

dalej do najbliższego położenia, w któ- 

rym można założyć zawleczkę i rozgiąć 

jej końce. 

Jeżeli po tej regulacji łuz jest nadal 

zbyt duży (kierowanie wozem jest u- 

trudnione), oznacza to, że powierzchnie 

sworzni kulowych są zużyte i trzeba 

wymienić sworznie na nowe. 

8.4. Obsługa dźwigni pośrednich 

i przegubów drążków 

kierowniczych 

Dźwignia pośrednia (rys. 70) jest uło- 

żyskowana na trzpieniu (7), w dwu tu- 

lejkach z tarnamidu (2). Zabezpiecze- 

nie przed zanieczyszczeniem stanowią 

dwa pierścienie uszczelniające (8) z gu- 

my olejoodpornej. 

W czasie montażu trzpień, wewnętrzne 

pierścienie tulejek i pierścienie uszczel- 

niające smarowane są smarem stałym. 

Wymiana smaru powinna 

być dokonywana raz na 

rok, a także w przypadku 

wymiany uszkodzonego pierścienia 

uszczelniającego, ze względu na możli- 

wość przedostania się zanieczyszczeń 

do miejsc łożyskowania dźwigni. 

W celu wymiany smaru należy wyjąć 

zawleczkę (4) i odkręcić nakrętkę ko- 
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Rys. 70. Dźwignia pośrednia 

1 — ramię dźwigni, 2 — tulejki, 3 — na- 
krętka koronowa, 4 — zawleczka, 5 — pod- 
kładka, 6 — podkładka regulacyjna, 7 — 
trzpień wspornika, 8 — pierścienie uszczel- 

niające, 9 — śruby mocujące wspornik 

ronową (3), mocującą dźwignię, wyjąć 

drut zabezpieczający ze śrub (9), mo- 

cujących trzpień do poprzefzki i wy- 

kręcić je. Po rozmontowąhiu należy 

usunąć stary smar, przemyć dokładnie 

wszystkie elementy benzyhą ekstrak- 
cyjną, dokładnie osuszyć i' nasmarować 

świeżym smarem. | 

Montaż dźwigni należy przeprowadzić 

w kolejności odwrotnej do demontażu 

Podczas eksploatacji samochodu luz na 

dolnym końcu dźwigni pośredniej 

zwiększa się, w miarę zużywania się 

części współpracujących. 

W przypadku powiększenia się luzu 

(mierzonego na dolnym końcu dźwigni) 

do 2,5 mm, należy dokręcić nakrętkę 

koronową (3) tak, aby luz zawierał się 

w granicach 0,5..1 mm, po czym za- 

bezpieczyć nakrętkę zawleczką. Sma- 

rowanie przegubów drążków kierowni- 

czych polega na wciskaniu smaru sta- 

łego w smarowniczki, do chwili ukaza- 

nia się świeżego smaru w szczelinach. 

Nadmiar smaru usunąć szmatką. 

9. DWUOBWODOWY UKŁAD 

HAMULCOWY 

W samochodach Żuk produkowanych 

od listopada 1974 r. (od podwozia nr 

190944) wprowadzono dwuobwodowy  



  

hydrauliczny układ hamulcowy (nie- 

zależne obwody kół przednich i tyl- 

nych) ze wspomaganiem podciśnienio- 

wym oraz hamulec postojowy (ręczny) 

mechaniczny, działający na koła tylne. 

Pompa hamulcowa układu hydraulicz- 

nego jest dwusekcyjna. Każda z sekcji 

jest połączona z oddzielnym zbiornicz- 

kiem płynu hamulcowego, umocowa- 

„nym w kabinie kierowcy, obok dźwigni 

hamulca postojowego. 

9.1. Kontrola hamulców 

hydraulicznych 

Działanie hamulców należy sprawdzić 

podczas jazdy próbnej samochodu cał- 

kowicie obciążonego, z prędkością 

30 km/h, na poziomej drodze o na- 

wierzchni twardej, równej, suchej i czy- 

stej. W tych warunkach droga hamo- 

wania nie może przekraczać 7,5 m. 

Jeżeli podczas hamowania samochód 

nie wykazuje tendencji do zbaczania, 

samoczynnego skręcania, a unierucho- 

mienie kół następuje mniej "więcej w 

połowie skoku pedału hamulca, wynik 

próby jest dobry. Jeżeli unieruchomie- 

nie kół następuje pod koniec skoku pe- 

dału lub dopiero po powtórnym, a na- 

wet kilkakrotnym jego naciśnięciu, 

oznacza to, że układ hamulcowy jest 

zapowietrzony lub rozregulowany. 

9.2. Regulacja skoku jałowego pedału 

hamulca 

Skok jałowy pedału hamulca powinien 

wynosić 3..10 mm. Wartość ta jest u- 

stalona fabrycznie i w zasadzie nie pod- 

lega regulacji. W wyjątkowych przy- 

s45t u tÓ. 

padkach, gdy skok jest zbyt mały (wy- 

stępuje blokowanie układu hamulco- 

wego), należy odkręcić przeciwnakręt- 

ki (11 i 14, rys. 71) i pokręcając klu- 

czem łącznik regulacyjny (15) wkręcić 

go w końcówkę (5) oraz w popychacz 

(3) tym samym skrócić długość popy- 
chacza. 

Regulacja powinna być tak przeprowa- 

dzona, aby po połączeniu popychacza 

z krótszym ramieniem pedału, przy 
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Rys. 71. Pompa hamulcowa z układem wspomagania 

1 — pedał hamulca, 2 -— sprężyna powrotna pedału, 3 — popychacz trzpienia zaworu serwa. 
4 — włącznik świateł STOP, 5 — końcówka popychacza, 5 — trzpień sterujący zawór serwa, 
1 — serwo, 8 — popychacz tłoka pompy, 9 — tłok przedni pompy hamulcowej, 10 — dwu- 
obwodowa pompa hamulcowa, 11 i 14 — przeciwnakrętki, 12 — wspornik mocowania serwa, 

13 — dźwignia pośrednia, 15 — łącznik regulacyjny 
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swobodnym położeniu trzpienia steru- 

jącego zawór serwa (6), dłuższe ramię 

pedału hamulca opierało się o zderzak 

gumowy przy płycie podłogowej. 

Uwaga. Aby zapewnić prawidłowe działa- 

nie układu hamulcowego, odległość od osi 

końcówki dźwigni pośredniej (13) do płasz- 

czyzny wspornika mocowania serwa musi 

wynosić 82 F1,5 mm (co odpowiada skoko- 

wi jałowemu pedału hamulca 3...10 mm, 

rys. 71). 

9.3. Odpowietrzanie i regulacja 

hamulców hydraulicznych 

W celu odpowietrzenia układu należy: 

-— uzupełnić oba zbiorniczki płynem 

hamulcowym, 

— oczyścić odpowietrzniki z błota i ku- 

rzu oraz zdjąć osłony gumowe, 

— założyć na odpowietrznik tylnego 

prawego koła rurkę gumową (rys. 73) 

i zanurzyć jej drugi koniec w płynie 

wlanym do przeźroczystego naczynia 

(płyn w naczyniu powinien być tego 

samego gatunku co w układzie hamul- 

cowym), 
— nacisnąć na pedał hamulca, odkrę- 

cić odpowietrznik o niecały obrót (ko- 

nieczna jest do tego druga osoba), za- 

kręcić odpowietrznik i zwolnić powoli 

nacisk na pedał, czynność tę powtarzać 

tak długo, aż z rurki gumowej prze- 
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staną wydostawać się pęcherzyki po- 

wietrza, 

-— odpowietrzyć w identyczny sposób 

cylinderki w pozostałych kołach w ko- 

lejności: tylny lewy, przedni prawy, 

przedni lewy (cylinderki tylne w przed- 

nich kołach nie mają odpowietrzników). 

Uwaga. W trakcie odpowietrzania, a także 

przed przystąpieniem do odpowietrzania 

każdego następnego cylinderka należy dole- 

wać płynu hamulcowego do odpowiedniego 

zbiorniczka, tak aby poziom płynu w zbior- 

niczku (danego obwodu) był wystarczający. 

Jeżeli odpowietrzenie trwa zbyt długo 

(pęcherzyki powietrza wychodzą nadal), 

VJ). 
! 

  

Rys. 72. Odpowietrzanie cylinderka hamul- 
cowego i regulacja szczęk hamulcowych w 

lewym kole przednim 

1 — rurka gumowa, 2 — nakrętka regula- 
cyjna szczęki dolnej, 3 — otwór i nakrętka 

regulacyjna szczęki górnej 

przyczyną tego stanu jest przedosta- 

wanie się powietrza do układu hamul- 

cowego przez nieszczelności połączeń, 

uszkodzone przewody albo przez nie- 

szczelność pompy hamulcowej lub cy- 

linderków kół. 

W takim przypadku należy odszukać 

i usunąć nieszczelność. 

W razie odpowietrzania układu hamul- 

cowego samochodu, który był użytko- 

wany przez dłuższy czas, nie zaleca 

się ponownie używać starego płynu 

hamulcowego, lecz należy napełnić 

układ świeżym płynem. 

Płyn, który wypłynął przez odpowietrz- 

nik przy odpowietrzaniu musi być do- 

kładnie przefilirowany przed ewen- 

tualnym ponownym użyciem. 

— uzupełnić płyn w zbiorniczkach (po- 

ziom płynu hamulcowego w zbiornicz- 

kach powinien znajdować się 15...20 mm 

poniżej górnej krawędzi wlewu), 

— sprawdzić, czy pedał hamulca sta- 

wia opór w połowie skoku. Jeżeli po 

odpowietrzaniu układu hamulcowego 

pedał hamulca stawia wyraźny opór 

dopiero w końcu lub przy powtórnym 

ruchu pedału, oznacza to, że istnieje 

zwiększony luz między okładzinami 

szczęk i bębnami hamulcowymi. 
         



  
  

W celu wyregulowania tego luzu nale- 

ży wykonać następujące czynności. 

Koła przednie (rys. 72): 

-—— podnieść koła tak, aby nie dotykały 

podłoża, 

-— wyjąć osłony (zaślepki) gumowe za- 

krywające otwory i nakrętki do regu- 

lacji ustawienia szczęki górnej (3) i dol- 

nej (2), 
— pokręcić przy użyciu płaskiego 

wkrętaka (przez otwór 3) nakrętkę re- 

gułacyjną cylinderka; zgodnie z kierun- 

kiem określonym na rysunku, aż koło 

zostanie zahamowane, następnie pokrę- 

cać (powoli) w odwrotnym kierunku, 

do chwili, aż koło zacznie obracać się 

swobodnie i szczęka górna przestanie 

trzeć o bęben, 

— wyregulować w ten sam sposób u- 

stawienie szczęki dolnej, 

— powtórzyć czynności regulacyjne dla 

drugiego koła przedniego (prawego), 

przy czym kierunek pokręcania nakręt- 

kami regulacyjnymi (w celu zmniejsze- 

nia luzu) powinien być odwrotny niż 

pokazano na rysunku 72 (do środka 

koła). 

Koła tylne (rys. 73): 
— sposób regulacji kół tylnych jest 

taki sam jak kół przednich, z tym tyl- 

ko, że otwory regulacyjne (2) są usy- 

tuowane w innym miejscu, ze względu 

na odmienną konstrukcję układu 
szczęk. 

Koła przednie mają szczęki współbież- 

ne i po dwa cylinderki (koła tylne 

"szczękę współbieżną i przeciwbieżną, 

uruchamiane jednym cylinderkiem o 

dwu pokrętkach regulacyjnych). 

Kierunek obrotu nakrętek (w celu 

zmniejszenia luzu) dla obu szczęk koła 

ttr 

UJ 
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Rys. 73. Odpowietrzanie cylinderka hamul- 
cowego i regulacja szczęk w lewym kole 

tylnym 
1 — rurka gumowa, 2 -— nakrętka regula- 

cyjna szczęki 

  

lewego określono na rysunku strzałka- 

mi (dla koła prawego odwrotny). 

Po dokonanej regulacji sprawdzić po- 

nownie skok pedału hamulca (w razie 

potrzeby dokonać ponownej regulacji) 

oraz sprawdzić, czy bębny hamulcowe 

nie nagrzewają się podczas jazdy. 

W przypadku grzania się bębnów 

zwiększyć luz pomiędzy okładzinami 

szczęk i bębnami. 

9.4. Uzupełnianie i wymiana płynu 

hamulcowego 

jazdy zaleca się możliwie 

częstą kontrolę poziomu 

płynu w zbiorniczkach umieszczanych 

w kabinie kierowcy (rys. 74). 

Poziomu płynu powinien sięgać 15...20 

mm poniżej górnej krawędzi wlewu 

zbiorniczków. W razie potrzeby należy 

uzupełnić poziom płynem hamulco- 

wym tego samego gatunku, który znaj- 

duje się w układzie hamulcowym. 

Jeżeli nie dysponuje się płynem tego 

samego gatunku, należy zlać stary 

płyn, przemyć układ hamulcowy spiry- 

tusem denaturowym, a następnie wy- 

montować cylinderki z tarcz hamuleo- 

wych oraz pompę hamulcową. Po ro- 

W trosce o bezpieczeństwo 
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zebraniu, oczyszczeniu i przemyciu 

oraz wytarciu do sucha wszystkich czę- 

ści cylinderków i pompy należy je 

zmontować zwilżając płynem hamulco- 

wym. Do czyszczenia nie wolno uży- 

wać narzędzi metalowych ani też ole- 

jów mineralnych, benzyny, nafty, ropy 

itp, aby nie uszkodzić części gumo- 

wych. Następnie należy przedmuchać 

przewody hamulcowe sprężonym po- 

wietrzem, założyć cylinderki i pompę, 

napełnić płynem i odpowietrzyć cały 

układ. 

W przypadku wymiany pompy hamul- 

cowej, należy przestrzegać, aby pomię- 

dzy popychaczem tłoka pompy a tło- 

  

          

  
Rys. 74. Usytuowanie zbiorniczków płynu 

hamulcowego 
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kiem nowo założonej pompy (rys. 75) 

był zachowany luz 0,3...0,5 mm. Regu- 

lację tej odległości wykonuje się na- 

krętką popychacza (3 — zmiana wy- 

a 

  

A 

Rys. 75. Wielkości pomiarowe do ustawienia 
luzu pomiędzy popychaczem a tłokiem pom- 

py hamulcowej 
1 — korpus pompy, 2 — tłok przedni pompy, 
3 -- nakrętka popychacza, 4 — popychacz 

tłoka pompy, 5 — łącznik pompy i serwa 

miaru C, rys. 75), po uprzednim zmie- 

rzeniu rzeczywistych odległości pomię- 

dzy powierzchnią kulistą tłoka pompy 

a płaszczyzną styku pompy z łączni- 

kiem (wymiar a—b) z jednej strony, 

oraz płaszczyzną styku łącznika z pom- 

pą a zakończeniem kulistym (powierz- 

chnią nakrętki) popychacza z drugiej 

strony (wymiar €C). Suma lub różnica 

tych wymiarów (zależnie od wartości 

wymiaru b — patrz wzór) określa rze- 

czywistą wartość luzu, a tym samym 

potrzebnej regulacji, którą należy do- 

konać nakrętką popychacza. Przepro- 

wadzenie powyższych czynności należy 

powierzyć ASO. 

9.5. Kontrola i regulacja hamulca 

postojowego (ręcznego) 

Hamulec postojowy (rys. 76) służy 

przede wszystkim do zahamowania sa- 

mochodu na postoju. Wyjątkowo można 

go użyć w celu zapobieżenia wypadko- 

wi, gdyby uszkodzeniu uległy oba ob- 

wody hamulców hydraulicznych. 

Działanie hamulca należy uznać za pra- 

widłowe, jeżeli pełne zahamowanie sa- 

mochodu na pochyleniu 16” (przy pra- 

widłowo ustawionych szczękach) nastą- 

pi przed dociągnięciem dźwigni hamul- 

ca do górnego skrajnego położenia (po- 

zostaje zapas około 5 ząbków na za- 

padce). W przeciwnym przypadku na- 

leży dokonać regulacji naciągu linek 

przez zmianę długości cięgna (7), łą- 

i 

 



  

czącego ramię dźwigni kątowej (6) z za- 

czepem linki (8) poprzez tulejkę dy- 

stansową. 

W tym celu należy odkręcić przeciwna- 

krętkę (11) i pokręcając nakrętkami (12) 

ustalić odpowiednią długość roboczą 

cięgna (7). Po dokonaniu regulacji na-- 

ciągu dokręcić przeciwnakrętkę. 

Uwaga. W przypadku nieskuteczności tej 

regulacji (co szczególnie może wystąpić 

przy dużym zużyciu okładzin szczęk hamul- 

cowych) należy poluzować naciąg linek 

i zdjąć bębny hamulcowe z obu kół tyl- 
nych, po czym wyjąć zawleczki nakrętek 

regulacyjnych (15). Następnie pokręcając na- 

krętki regulacyjne wkrętakiem skasować 

nadmierny luz, który powstał między roz- 

pieraczami (14), a szczękami tylnymi, wsku- 

tek regulacji układów hamulców hydraulicz- 

nych nakrętkami regulacyjnymi (2, rys. 73). 

Po regulacji zmontować układ i ustalić od- 

powiedni naciąg linek zgodnie z wyżej po- 

danym opisem. 

Obsługa hamulca postojowego (poza 

wyżej opisaną regulacją) polega na o- 

kresowym smarowaniu (w czasie obsług 

technicznych) przegubów układu dźwig- 

niowego i linek olejem silnikowym. 

  

Widok_W    
    

  

  
  
      
  

  

Rys. 76. Hamulec postojowy 
1 — dźwignia hamulca ręcznego ze wspornikiem, 2 — zapadka, 3 — grzebień zapadki, 4 — 
cięgno dźwigni kątowej, 5 — końcówka cięgna, 6 —- dźwignia kątowa, 7 — cięgno linki, 
8 — zaczep linki, 8 — linka, 10 — sprężyna odciągająca, 11 — przeciwnakrętka, 12 — nakrętki 
regulacyjne, 13 — dźwignia hamuica pomocniczego, 14 — rozpieracz szczęk, — 15 nakrętka 

regulacyjna 
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10. ZAWIESZENIA I KOŁA 

10.1. Sprawdzanie działania 

amortyzatorów 

Sprawność działania amor- 

tyzatorów można zbadać 

podczas przejeżdżania sa- 

mochodem przez przeszkodę w postaci 

płytkiej bruzdy lub niewielkiego pro- 

gu. Jeżeli nadwozie samochodu wyko- 
na przy przejeździe przez przeszkodę 

nie więcej niż dwa wahnięcia, działa- 

nie amortyzatorów należy uznać za 

dobre. W przypadku stwierdzenia więk- 

szej ilości wahnięć, a ponadto utrud- 

nionego prowadzenia samochodu na za- 

krętach i po wyboistej drodze, należy 

sprawdzić charakterystykę amortyza- 

torów w stacji obsługi na urządzeniu 

SA-100. Jeżeli wartości sił tłumienia 

przy ruchu ugięcia i odbicia dla 

sprawdzanego amortyzatora są mniej- 

sze od wartości sił dla amortyzatora 

wzorcowego, to sprawdzany amortyza- 

tor należy wymienić na nowy. 

10.2. Obsługa amortyzatorów 

w  amortyzatorach przednich (AT-7) 

i tylnych (AT-9) nie przewiduje się 

wymiany i uzupełniania oleju w trak- 

cie eksploatacji. 
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Konstrukcja amortyzatorów zapewnia 

ich prawidłową pracę przez 40...80 tys. 

km, przy czym, po przebiegu 40 tys. km 

należy sprawdzić charakterystykę sił 

tłumienia (w ASO), a w przypadku 

stwierdzenia jego zużycia wymienić 

amortyzator na nowy. 

Po przebiegu 80 tys. km amortyzator 

  

    

  

Uwaga. Amortyzatory AT-9 w tylnym za- 

wieszeniu zostały wprowadzone od dnia 

1 stycznia 1976 r. (od podwozia nr 227070) 

w miejsce amortyzatorów dźwigniowych. 

10.3 Regulacja luzu łożysk kół 

przednich 

Po stwierdzeniu luzu w ło- 

żyskach, przez poruszenie 

kołem w płaszczyźnie pro- 

  

    

Rys. 17. Amortyzator teleskopowy 
a — przedni, b tylny 

1 — sworzeń uchą dolnego, 2 — poduszka łącznika, 3 — miseczka poduszki wewnętrznej, 
4 — miseczka poduszki łącznika, 5 — nakrętka, 6 — podkładka sprężysta, 7 -- tulejka, 

8 — tulejki elastyczne dolnego mocowania amortyzatora tylnego 

należy bezwzględnie wymienić. W przy- 

padku zaniku sił tłumienia w wyniku 

przedwczesnego zużycia należy rów- 

nież wymienić amortyzator. 

stopadłej do jego osi (po podniesieniu 

przodu samochodu) lub w przypadku 

grzania się piasty koła w czasie jazdy 

i wyciekaniu z niej smaru, należy do- 

konać regulacji w następujący sposób: 

oo 
st
ab
 

   



  
  

—. zdjąć kołpak koła i odkręcić pokry- 

wę piasty, | 

— wyjąć zawleczkę z czopa łożysk, 

— dokręcić nakrętkę czopa łożysk do 

oporu, a następnie odkręcić ją o 6 

obrotu i zabezpieczyć zawleczką, 

— zakręcić pokrywę piasty i założyć 

kołpak, 

— sprawdzić po przejechaniu kilku 

kilometrów, czy piasty kół nie nagrze- 

wają się nadmiernie. 

10.4. Wymiana smaru w piastach kół 

Kolejność postępowania 

przy wymianie smaru jest 

taka sama, jak przy regu- 

lacji luzu łożyska, z tym tylko, że po 

zdjęciu kół i piast wraz z bębnami ha- 

mulcowymi należy wnętrze piast wy- 

myć w benzynie oraz wysuszyć łoży- 

sko. Piasty należy napełnić świeżym 

smarem stałym i założyć na czopy; z 

kolei dokręcić nakrętki ustalające do 

oporu, a następnie cofnąć je o ł/e obro- 

tu i zabezpieczyć zawleczkami. 

Uwaga. Brak zabezpieczenia nakrętek za- 

wleczkami może być przyczyną wypadku, 

nie zabezpieczona nakrętka może odkręcić 

się i spowodować zsunięcie koła z czopa 

zwrotnicy. 

Smarowanie łożysk piast tylnych kół 

polega na przekręceniu o 2..3 obroty 

pokrywek smarowniczek umieszczonych 

na tylnym moście, przy tarczach ha- 

mulcowych. Jeżeli okaże się, że po- 

krywki dokręcone są do końca, należy 

je odkręcić i napełnić smarem stałym. 

Smar w piastach należy wymienić w 

następujący sposób: 

— zdjąć kołpaki z kół, poluzować na- 

krętki mocujące podnieść tył samocho- 

du do góry, 

— zdjąć bębny hamulcowe, a następ- 

nie odłączyć przewody hamulcowe, 

-— odkręcić po 4 śruby z każdej stro- 

ny mostu, a następnie wyjąć półosie 

z łożyskami za pomocą specjalnego 

ściągacza, 

— przemyć łożyska benzyną, wysuszyć 

je i napełnić świeżym smarem uzupeł- 

niając jednocześnie smar w smarow- 

niczkach, 

— zamontować półosie po sprawdzeniu, 

czy pierścienie trzymają łożyska wła- 

Ściwie, zakręcić śruby, nie zapomina- 

jąc o podłożeniu podkładek sprężystych 

pod łby tych śrub, 

— założyć bębny i koła, dokręcić prze- 

wody hamulcowe i odpowietrzyć układ. 

10.5. Demontaż i montaż kół oraz 

kontrola ciśnienia w ogumieniu 

Przed demontażem należy umyć koła 

jezdne strumieniem wody pod ciśnie- 

niem oraz osuszyć sprężonym powie- 

trzem. 

Kolejność czynności przy demontażu 

koła jest następująca: 

— odkręcić kapturek i zaworek dętki 

w celu spuszczenia powietrza 'z koła, 

-— oddzielić stopkę opony od obręczy 

koła, w tym celu położyć koło na pod- 

łodze i wywrzeć nacisk na „Pok opony 

przy obręczy tak, aby opona oddzieliła 

się od niej (czynność tę wykonać z obu 

boków koła), 

— nacisnąć jedną stopkę opony tak, 

aby jej krawędź z drutem znajdowała 

się na połowie szerokości obręczy w 

jej wgłębieniu oraz za pomocą łyżek 

wyjąć jedną, a następnie drugą stopkę 

opony z obręczy koła, 

— wyjąć dętkę z opony. 

Wszystkie części koła należy oczyścić 

z kurzu sprężonym powietrzem. Mon- 

taż kół należy wykonać w odwrotnej 

kclejności, przy czym przed przystą- 

pieniem do składania kół należy wy- 

konać następujące czynności wstępne: 
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— przeprowadzić 

i dętek, 

— dobrać opony o jednakowej rzeźbie 

bieżnika, 

— posypać talkiem wnętrze opon i dęt- 

kę (nadmiar talku usunąć), 

— włożyć dętkę w oponę tak, aby dęt- 

ka nie była skręcona. 

weryfikację opon 

Po zmontowaniu kół, napompowaniu 

i sprawdzeniu ciśnienia założyć koła, 

w miarę możliwości na poprzednie 

miejsce, przy czym, przy dokręcaniu 

nakrętek nie należy posługiwać się 

przedłużaczem ramienia klucza, gdyż 

może to qoprowadzić do zniszczenia 

gwintu nakrętki lub śruby. Przy ża- 

mianie kół, dokonywanej w celu rów- 

nomiernego zużywania się bieżników 

opon, należy przestrzegać zasady, aby 

koła ogumione wymieniać stronami na 

każdej osi. Nie wymieniać kół (ogumio- 

nych) krzyżowo. 

Należy również zwracać uwagę, aby na 

koła przednie nie zakładać opon wul- 

kanizowanych, ponieważ powodują one 

niebezpieczne drgania w układzie kie- 

rowniczym. 

Ciśnienie powietrza w  ogumieniu 

sprawdza się ciśnieniomierzem, po zdję- 

ciu kapturków zaworków. 

Wartości ciśnienia w ogumieniu kół, w 
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zależności od obciążenia przypadające- 

go na koło i rodzaju ogumienia podano 

w tablicy 5. Utrzymanie zalecanego 

ciśnienia gwarantuje wymaganą trwa- 

łość ogumienia. 

Minimalna trwałość opony diagonalnej 

wynosi 26 000 km, a radialnej 40 000 km. 

Tablica 5 

Zależność ciśnienia w ogumieniu od 

obciążenia kół samochodu 

  

  

  

Nośność opony w KG 

Ciśnienie i a j radialnej widm | Gaia | sśikeieictn - -94 ZN-73/MPCh- | P N-66/C-94125 -GJO-5 

2,25 580 — 

2,50 625 590 

2,75 670 635 

3,00 700 680 

3,25 — 125 

3,50 — 765     
  

10.6. Kontrola i regulacja ustawienia 

przednich kół 

ŚW samochodu, przy którym 

dolne wahacze zawieszenia 

i osie geometryczne czopów zwrotnie 

kół powinny być równoległe do podło- 

Przy obciążeniu statycznym 

ża, kąty ustawienia kół powinny być 

następujące: 

-—- kąt wyprzedzenia sworznia zwrot- 

nicy 0?” =30' (dodatni do przodu, ujem- 

ny do tyłu), 

-— kąt pochylenia kół 0” Z, 

— zbieżność kół 1,5...3 mm. 

Uwaga. Dopuszczalna różnica kątów pochy- 

lenia lewego i prawego koła może wynosić 

0*%30'. 

Do regulacji kąta wyprzedzenia sworz- 

nia zwrotnicy i kąta pochylenia kół 

służy mimośrodowo gwintowany swo- 

rzeń wahaczy górnych (4, rys. 78). Przez 

obrót sworznia następuje przesunięcie 

górnego końca łącznika do przodu lub 

do tyłu, przy jednoczesnym zbliżaniu 

lub oddalaniu się górnego końca łącz- 

nika do podłużnie ramy. Dzięki temu 

zmiana kąta wyprzedzenia sworznia 

zwrotnic pociąga za sobą równocześnie 

zmianę kąta pochylenia koła. Jeden 

pełny obrót sworznia zmienia kąt wy- 

przedzenia o 130%, z tym, że obrót 

sworznia w prawo zwiększa, a obrót 

sworznia w lewo zmniejsza wyprzedze- 

nie. 

Natomiast kąt pochylenia koła w za- 

kresie przesunięcia mimośrodu, poprzez 

maksymalne i minimalne wartości, po- 

  

    
 



  
  

wraca do wartości pierwotnej, tj. ta- 

kiej, jaka była przed obrotem sworznia 

wahaczy. 

Przed przystąpieniem do regulacji ką- 

tów ustawienia kół należy przygoto- 

wać samochód w następujący sposób: 

— sprawdzić, czy nie ma luzów sworzni 

w tulejkach, 

— wyregulować łożyska piast przed- 

nich kół, 

— ustawić samochód na poziomej płasz- 

czyźnie, sprawdzić i doprowadzić ciś- 

nienie powietrza w oponach do wyma- 

ganych wartości, 

— obciążyć całkowicie samochód (dol- 

ne wahacze powinny przy tym obcią- 

żeniu zajmować położenie równoległe 

do podłoża), 

— ustawić koła do jazdy na wprost. 

Aby wyregulować kąty wyprzedzenia 

i pochylenia, należy wykonać następu- 

jące czynności: 

—_- odkręcić śrubę zaciskową (8, rys. 78) 

łącznika wahaczy w celu zwolnienia 

sworznia wahaczy górnych, 

-—— wykręcić smarowniczkę (2) z tulei 

wahacza górnego i wstawić klucz w 

sześciokątny otwór płaszczyzny czoło- 

wej sworznia wahaczy górnych, 

—- obracać kluczem sworzeń wahaczy 

w celu uzyskania potrzebnych kątów 

  

    
Rys. 78. Zawieszenie przednie 

1 -- śruba śŚciągająca, 2 — smarowniczka, 3 — tulejka wahacza górnego (przednia lewa 
i tylna prawa), 4 — sworzeń wahaczy górnych, 5, 9 — wahacze górne, 6 — pierścień gumowy, 
q — łącznik wahaczy, 8 — śruba łącznika, 19 — tulejka wahacza (tylna lewa i przednia 
prawa), 11 — tuleja łącznika wahaczy, 12 — sworzeń wahaczy, 13 — podkładka gumowa, 
14, 15 — wahacze dolne, 16 — przeciwnakrętka sworznia, 17 — pierścień ochronny tulei wa- 
haczy dolnych, 18 — sprężyna przedniego zawieszenia, 19 — amortyzator, 20 — poprzeczka 
ramy, 21 — oś wahaczy, 22 — podłużnica ramy, 23 — Śruba poprzeczki ramy, 24 — sworzeń 
zwrotnicy, 25 — zwrotnica, 26 — kołek zabezpieczający, 27 — łożysko oporowe zwrotnicy, 

28 — tuleja wahaczy dolnych 
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wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i po- 

chylenia kół, 

-- dokręcić śrubę dociskową oraz wkrę- 

cić smarowniczkę na właściwe miejsce, 

-—— sprawdzić prawidłowość przeprowa- 

dzonej regulacji kół. 

Uwaga. Sworznia wahaczy górnych nie na- 

jeży obracać do końca lecz pozostawić za- 

pas, około */s obrotu. W razie braku tego 

zapasu płaszczyzna czołowa sworznia może, 

przy poruszaniu się wahaczy, oprzeć się 

o płaszczyznę czołową tulei, wskutek czego 

sworzeń obróci się w górnym łbie łącznika, 

naruszając geometrię przedniego zawiesze- 

nia, 

Do pomiaru kątów ustawienia kół (kąt 

pochylenia koła, kąt wyprzedzenia 

sworznia, kąt pochylenia sworznia 

zwrotnicy) należy stosować przyrządy 

specjalne. 

Zbieżność kół jest to różnica odległości 

pomiędzy krawędziami obręczy kół 

przednich, na wysokości osi, z przodu 

i z tyłu koła. 

Prawidłowa zbieżność (do przodu) po- 

winna wynosić 1,5..3 mm, tzn. że od- 

ległość krawędzi obręczy z tyłu powin- 

na być o 1,5...3 mm większa od ich od- 

ległości z przodu. 

Sprawdzenie i regulację zbieżności na- 

leży wykonać w czasie obsług tech- 

nicznych oraz w razie stwierdzenia 
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zwiększonego i nierównomiernego zu- 

życia opon lub zwiększonego zużycia 

paliwa. 

Przed przystąpieniem do 

zbieżności należy: 

— podnieść przednie koło i obracając 

je ręką sprawdzić bicie osiowe obrę- 

czy, które nie może wynosić więcej niż 

1,8 mm, 

— opuścić samochód i obciążyć go peł- 

nym ładunkiem, 

— przeprowadzić regulację luzu środ- 

kowego drążka kierowniczego. 

Podczas regulacji zbieżności kół w sa- 

mochodzie, w którym drążki kierowni- 

cze nie były rozbierane, kolejność czyn- 

ności jest następująca: 

regulacji 

— zluzować cztery śruby obejm zaci- 

skających końcówki zewnętrznych 

drążków kierowniczych (8, rys. 69), 

— obracać kluczem rurowym lewy 

i prawy drążek w tym samym kierun- 

ku, aż do uzyskania prawidłowej zbież- 

ności i ustawienia przecięć w drążkach 

(oznaczonych literą A na rys. 69), tak 

jak pokazano na rysunku 69 lub z 

przestawieniem o 180”, z tolerancją 

80” od tych dwóch położeń, 

— dokręcić śruby zaciskowe obejm u- 

stawionych tak, jak pokazano na ry- 

sunku 69, nakrętki obejm dokręcić 

momentem 2 kGm i zabezpieczyć je za- 

wleczkami. 

Uwaga. Nie zabezpieczone śruby mogą być 

przyczyną wypadku. 

Jeżeli drążki kierownicze były rozbie- 

rane i nieprawidłowo składane (różna 

długość zewnętrznych drążków), wów- 

czas zbieżność kół ustawia się w spo- 

sób następujący: 

-— wyjąć zawleczkę, odkręcić nakrętkę 

sworznia  kulowego lewej dźwigni 

zwrotnicy i wybić z niej sworzeń, 

— podnieść nieznacznie ponad podło- 

że przednie lewe koło za pomocą pod- 

nośnika podstawionego pod podstawę 

sprężyny zawieszenia, 

— zluzować obie śruby 

drążek zewnętrzny, 

— ustawić przednie lewe koło w poło- 

żeniu jazdy na wprost, za pomocą 

przyrządu PKo-l, 

— opuścić koło wyjmując podnośnik, 

— podnieść prawe koło w taki sam 

sposób jak lewe, 

— ustawić koło kierownicy w środko- 

wym położeniu i zamocować je unie- 

możliwiając obrót (liczba obrotów w 

jedną i drugą stronę od Środkowego 

położenia Koła kierownicy jest jedna- 

kowa około dwa obroty w każdą stronę 

do oporu), 

zaciskające 
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— obracając lewy drążek wyregulować 

jego długość tak, aby stożek wyjętego 

sworznia kulowego wszedł lekko w 

swoje gniazdo bez naruszenia położe- 

nia kierownicy i kół, 

— nakręcić z powrotem nakrętkę 

sworznia i zabezpieczyć ją zawleczką, 

— zluzować obie obejmy zacisku pra- 

wego drążka, 

-— obracając prawy drążek ustawić 

prawe koło za pomocą przyrządu 

PKo-1 w położeniu jazdy po linii pro- 

stej (jak poprzednio), 

— opuścić koło i wyjąć podnośnik, 

— obracać kluczem rurowym lewy 

i prawy drążek w tym samym kierun- 

ku, aż do uzyskania wymaganej zbież- 

ności, ustawić przecięcia w drążkach 

(oznaczonych literą A na rys. 69), tak 

jak pokazano na rysunku 63 lub z prze- 

stawieniem o 180”, z tolerancją -:30” 

od tych dwóch położeń, 

— dokręcić śruby zaciskowe obejm 

drążków ustawionych tak, jak poka- 

zano na rysunku 69, nakrętki obejm 

zaciskowych drążków dokręcić momen- 

tem 2 kGm, przy czym powinny one 

być położone poziomo nad drążkami. 

10.7. Smarowanie resorów 

Smarowanie resorów należy przepro- 

wadzić raz w roku, lub podczas na- 

prawy podwozia samochodu w nastę- 

pujący sposób: 

— wymontować resory 4 samochodu 

i rozmontować je, 

— oczyścić z rdzy (w razie potrzeby) 

poszczególne pióra resorów, 

— nasmarować pióra smarem grafito- 

wym i zmontować resory, 

-- wmontować resory do samochodu. 

11. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 

11.1. Obsługa akumulatora 

Aby akumulator był zawsze w pełnej 

sprawności należy: 

— utrzymywać poziom elektrolitu zaw- 

sze między znakami max. i min. na 

obudowie, 

— nie wyładowywać oraz nie przeła- 

dowywać zbytnio akumulatora, 

— sprawdzać okresowo działanie regu- 

latora napięcia, 

-— utrzymywać akumulator w czysto- 

ści, 

— sprawdzać, czy akumulator jest na- 

leżycie umocowany w samochodzie, 

— nie dopuszczać nigdy do zwarcia 

przewodów, 

-— doładowywać akumulator w czasie 

dłuższego użytkowania pojazdu, 

— sprawdzać gęstość elektrolitu i uzu- 

pełniać jego stan (poziom), 

-—— nie włączać rozrusznika zbyt czę- 

sto i na dłuższy czas niż 5 sekund. 

Do kontroli stanu akumulatora służy 

  

  

Dane techniczne akumulatora typu 65C45 Tablica 6 

Parametry Jedn. Wartość 
miary 

Napięcie znamionowe V 12 
Pojemność znamionowa Ah 45 
Długość mm 207 
Szerokość mm 175 
Wysokość mm 190 
Natężenie prądu ładowania A 4,5 
Max. natężenie prądu wyładowania rozruchowego w tempe- 

raturze —18'C A 185 
Cieżar akumulatora bez elektrolitu kG 10,5 
Ciężar akumulatora z elektrolitem kG 14,5     
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woltomierz z owornikiem bocznikowym 

i areometr. 

Nominalne napięcie robocze każdego 

ogniwa akumulatora wynosi 2 V. 

Jeżeli napięcie ogniwa spadnie do 1,7 V 

lub niżej, należy akumulator przeka- 

zać do ładowania. Badanie napięcia 

jednego ogniwa za pomocą woltomie- 

rza nie powinno trwać dłużej niż 5 se- 

kund, podczas badania napięcie powin- 

no być stałe. 

Dopuszczalna różnica napięć między 

poszczególnymi ogniwami wynosi 0,1 V. 

Gęstość elektrolitu akumulatora mie- 

rzona areometrem (rys. 79) pozwala na 

ocenę stanu naładowania akumulatora 

(tabl. 7). 

Uwaga. Gęstość elektrolitu w żadnym przy- 

padku nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy. 

  

Rys. 79. Sprawdzanie gęstości elektrolitu 

  

  

  

  

Zależność gęstości elektrolitu od stanu naładowania akumułatora Tablica 7 

Warunki klimatyczne 

normalne | tropikalne 

Stan akumulatora 
gęstość elek-| temperatura | gęstość elek- | temperatura 
trolitu przy | zamarzania trolitu przy | zamarzania 
209C g/em3 c 299C c 

Naładowany 1,27...1,28 —57 1,24...1,25 —49 

Wyładowany do połowy 1,18 —24 1,16 —19 

Całkowicie wyładowany 1,10 —10 1,08 —8           
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Poziom elektrolitu w akumulatorze 

należy sprawdzać latem co 2 tygodnie, 

a zimą przynajmniej raz w miesiącu. 

Wyładowany akumulator należy na- 

tychmiast naładować (prądem stałym), 

a w razie nieużytkowania doładowy- 

wać go co 4..6 tygodni. 

Akumulator należy uważać za nałado- 

wany gdy napięcie ogniw i ciężar wła- 

ściwy elektrolitu w ciągu 2 ostatnich 

godzin ładowania przestaną wzrastać, 

a dodatnie, jak i ujemne płyty zaczną 

intensywnie gazować (nie dotyczy to 

pierwszego ładowania). 

Pod koniec ładowania napięcie po- 

szczególnych ogniw powinno wynosić 

2,6...2,8 V, a gęstość elektrolitu 1,27...1,28 

g/cm3, przy temperaturze 20'C. 

W przypadku stwierdzenia, po odkręce- 

niu korków, obniżenia się poziomu 

elektrolitu w poszczególnych ogniwach 

poniżej wymaganej wartości, należy 

dolać wody destylowanej. Nie wolno 

natomiast dolewać wody zwykłej ani 

kwasu siarkowego, gdyż grozi to 

uszkodzeniem płyt. 

W celu nasmarowania zacisków aku- 

mulatora należy zdjąć końcówki obu 

przewodów i oczyścić z nalotu. 

Równocześnie należy nasmarować je 

smarem stałym i dokręcić końcówki 

przewodów. 

  
 



  

Czyszczenie przeprowadzić przy uży- 

ciu miękkiej szczotki drucianej i roz- 

tworu amoniaku. 

Szczególnej opieki wymaga akumulator 

w okresie zimowym, gdyż jego pojem- 

ność maleje wraz z obniżeniem tempe- 

ratury otoczenia powodując niebezpie- 

czeństwo zamarznięcia elektrolitu 

i pęknięcia obudowy. 

11.2. Obsługa prądnicy 

Obsługa prądnicy polega na okresowej 

kontroli stanu połączeń elektrycznych 

oraz sprawdzeniu stanu szczotek i ko- 

mutatora. 

Należy zwracać uwagę, aby: 

— zaciski były prawidłowo dociśnięte, 

a przewody nie ocierały o ostre kra- 

wędzie i nie dotykały miejsc nagrza- 

nych, 

— szczotki były czyste, lekko przesu- 

wały się w szczotkotrzymaczach, miały 

gładką powierzchnię styku i nie wy- 

szczerbione brzegi, 

-.— komutator był gładki, bez wżerów 

i nadpaleń z brązowoczerwonym nalo- 

tem w miejscu styku szczotek (zanie- 

czyszczony komutator można oczyścić 

szczotką zamoczoną w spirytusie lub 

benzynie, po umyciu należy dokładnie 

5 — Instr. obsługi Żuk 

osuszyć, zabrania się czyszczenia ko- 

mutatorów papierami ściernymi), 

— łożyska były dostatecznie nasmaro- 

wane (sprawdzić w czasie ewentualne- 

go demontażu prądnicy, w przypadku 

małej ilości uzupełnić smar do */s po- 

jemności łożyska, nadmierna ilość sma- 

ru powoduje grzanie łożysk i wadliwą 

ich pracę). 

Uwaga. Smarowanie łożysk jest możliwe 

tylko po rozebraniu prądnicy. Jeżeli w cza- 

sie rozbiórki stwierdzi się niewłaściwy stan 

komutatora, należy oddać prądnicę do na- 

prawy w stacji obsługi. 

11.3. Obsługa rozrusznika 

Obsługa rozrusznika nie różni się od 

obsługi prądnicy z tym tylko, że na- 

leży dodatkowo sprawdzić stan uzębie- 

nia wieńca koła zębatego rozrusznika. 

Zużyty lub uszkodzony 

AS wieniec należy wymienić 

w ASO. 

Po zaobserwowaniu niedomagań roz- 

rusznika takich jak: 

— nadmierne grzanie, 

— poślizg przy większym obciążeniu, 

— utrudnione zazębianie z wieńcem 

koła zamachowego, 

— utrudnione wyłączanie, 

należy rozrusznik oddać do naprawy 

w stacji obsługi. 

11.4. Ustawienie Świateł reflektorów 

Światła reflektorów ustawia się dwo- 

mna wkrętami (rys. 80), po zdemonto- 

waniu ramek zewnętrznych. 
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Rys. 80 — Regulacja ustawienia reflektorów 
1 — wkręt regulacji pionowej, 2 — wkręt 
regulacji poziomej, 3 — zaczep odbłyśnika 

Wkręt (1) służy do podnoszenia wiązki 

światła w górę lub opuszczenia w dół, 

w płaszczyźnie pionowej P-P (rys, 81), 

przez pokręcenie wkręta odpowiednio 

w prawo lub w lewo. 

Aby wyregulować reflektory należy: 

— ustawić samochód (normalnie ob- 
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ciążony) na płaszczyźnie, prostopadle 

do pionowego ekranu ustawionego w 

odległości 5 m, 

—- narysować na ekranie linię piono- 

wą P-P, leżącą na osi symetrii samo- 

chodu i linię poziomą na wysokości 

81 cm od poziomu podłoża (odległość 

równa odległości środków reflektorów 

od nawierzchni) oraz równoległą do 

niej, położoną o 50 mm niżej (rys. 81), 

— wyznaczyć krzyżami na ekranie 

punkty leżące na linii poziomej górnej, 

odległe symetrycznie od linii pionowej 

P-P o 535 mm, 
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-— włączyć światła drogowe, zasłonić 

prawy reflektor i sprawdzić, czy naj- 

jaśniejszy punkt padający na ekran 

wiązki światła znajduje się w środku 

lewego krzyża, 

— zasłonić lewy reflektor i sprawdzić 

analogicznie ustawienie prawego re- 

flektora, 

— włączyć światła mijania i spraw- 

dzić, czy linia graniczna światła i cie- 

nia układa się pod kątem 15" (reflektor 

asymetryczny), 

—— założyć i dokręcić ramki reflekto- 

rów. 

Aby wymienić żarówkę reflektora na- 

leży zluzować dwa wkręty (rys. 80), 

wyjąć odbłyśnik i zwolnić sprężynki 

utrzymujące oprawkę żarówki. 

  

Żarówkę świateł pozycyjnych i żarów- 

kę świateł szosowych pó wciśnięciu na- 
leży obrócić w prawo. | i 

Rys. 82. Schemat instalacji elektrycznej sa- 
mochodu A06B, AD7B i A13B 

1 — reflektory, 2 — kierunkowskazy przed- 
nie, 3 — sygnał dźwiękowy, 4 i 21 — złącza 
konektorowe 8-krotne, 5 regulator prąd- 
nicy, 6 — prądnica, 7 —|rozdzielacz zapło- 
nu, 8 — świece zapłonowę, 9 — czujnik ciś- 
nienia oleju, 10 — pompa|spryskiwacza noż- 
na, 11 — wycieraczka szyby, 12 — czujnik 
temperatury wody, ia cewka zapłono- 
wa, 14 -— Silniki wentylatora nagrzewnic, 
15 — rozrusznik, 16 -—- Oddłącznik akumula- 
tora, 17 — akumulator, 1$ — skrzynka bez- 
pieczników, 19 — pniazdó wtyczkowe lam- 
py przenośnej, 20 -— |włącznik Światła 
STOP, 22 — lampka kontrolna kierunko- 
wskazów, 23 — amperomierz, 24 — wskażź- 
nik — poziomu paliwa, 24 -- lampki oświe- 
tlenia wskaźników, 26 wskaźnik ciśnie- 
nia oleju, 27 — wskaźnią temperatury wo- 
dy, 28 -- szybkościomierz, 29 — lampka 
Kontrolna Świateł drogowych, 30 — wyłącz- 
nik świateł zewnętrznych| i oświetlenia ka- 
biny, 31 — wyłącznik silników wentylato- 
ra nagrzewnice i oświetlefia przestrzeni ła- 
dunkowej, 32, 34 i 35 —|złącze przewodów 
6-krotne, 33 — przerywącz kierunkowska- 
zów, 36 — przełącznik Świkteł zewnętrznych, 
37 — wyłącznik zapłonu, 78 — lampa oświe- 
tlenia kabiny, 39 — lampą oświetlenia prze- 
strzeni ładunkowej, 4 przycisk sygnału 
dźwiękowego, 41 — przdłącznik kierunko- 
wskazów, 42 — przełącznik wycieraczek 
szyby, 43 — czujnik poziomu paliwa, 44 — 
kierunkowskazy tylne, — lampy pozy- 
cyjne tylne Światła STOP, 46 — oświetle- 

nie tablicy rejestracyjnej 
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Rys. 83. Schemat różnicowy instalacji elektrycznej samochodu A11B (por. rys. 82) 44 — złącza 
konektorowe 8-krotne, 45 — lampa zespolona tylna lewa, 46 — lampka zespolona tylna prawa 

  

Rys. 84. Schemat instalacji 
elektrycznej samochodu 
gaśniczego Żuk A15B i AI151 
1 — reflektor, 2 — kierun- 
Kkowskaz przedni, 3 — re- 
flektor przeciwmgłowy, 4 — 
lampa błyskowa, 5 — syg- 
nały wysokotonowe, 6 — sy- 
gnał normalnotonowy, 7 — 
sygnały niskotonowe, 8 — 
złącze konektorowe 8-krot- 
ne, 9 — silnik wentylatora 
nagrzewnicy, 10 — regula- 
tor prądnicy, 11 — cewka 
zapłonowa, 12 — rozrusz- 
nik, 13 — rozdzielacz za- 
płonu, 14 — prądnica, 15 — 

świeca zapłonowa, 16 — 
czujnik ciśnienia oleju, 
17 — czujnik temperatury 
wody, 18 — wycieraczka 
szyby, 19 — pompa Sspry- 
skiwacza szyby, 20 — aku- 
mulator, 21 —  odłącznik 
akumulatora, 22 — gniazdo 
wtykowe lampy  przeno- 
Śśnej, 23 — złącze wtykowe 
wielokrotne, 24 — włącznik 
światła STOP, 25 — skrzyn- 
ka bezpieczników, 26 — 
lampka kontrolna kierun- 
kowskazów, 27 — lampki 
oświetlenia tablicy wskaż- 
ników, 28 — przekaźnik 

sygnałów dźwiękowych, 
29 — wskaźnik ciśnienia 
oleju, 30 — wskaźnik tem- 
peratury wody, 31 — 
wskaźnik poziomu paliwa, 
32 -- amperomierz, 33 — 
szybkościomierz, 34 — lam- 
pa kontrolna Świateł dro- 
gowych, 35, 36 i 37 — wy- 
łącznik klawiszowy, 38 — 
lampka kontrolna lamp bły- 
skowych, 39 — złącze wty- 
kowe jednokrotne, 40 — 
lampa oświetlenia kabiny, 
41 — przekaźnik reflekto- 
rów przeciwmgłowych, 
42 — wyłącznik zapłonu, 

Uwaga. Instalacja elektryczna sa- 

mochodu A16B na stronie 92 

43 — przełącznik świateł, 
44 — przerywacz kierun- 
kowskazów, 45 — czujnik 
poziomu paliwa, 46 — prze- 
łącznik wycieraczki, 47 — 
przycisk sygnału dźwięko- 
wego, 48 — przełącznik 
kierunkowskazów, 48 — 
lampa oświetlenia  prze- 
strzeni ładunkowej, 50 — 
kierunkowskaz tylny, 51 — 
lampa pozycyjna tylna i 
świateł STOP, 52 — lampa 
oświetlenia tablicy  reje- 
stracyjnej, 53 — gniazdo 

wtykowe przyczepy 
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11.5. Sprawdzanie działania urządzeń 

elektrycznych, wymiana żarówek 

W celu sprawdzenia wszystkich źródeł 

światła, należy przekręcić kluczyk w 

stacyjce w położeniu ł (rys. 44), a na- 

stępnie włączyć włącznikami poszcze- 

gólne źródła i odbiorniki. 

Należy skontrolować: 

— światła w reflektorach, światła kie- 

runkowskazów, Światła STOP, oświe- 

tlenie tablicy rozdzielczej, lampkę kon- 

trolną światła szosowego (w szybko- 

ściomierzu), 

— wycieraczkę, 

-- dmuchawę, 

— sygnał dźwiękowy. 

W razie stwierdzenia uszkodzenia któ- 

regokolwiek z tych urządzeń należy 

zwrócić się do stacji obsługi w celu 

usunięcia niedomagań. 

Przyczyną braku jednego ze świateł 

jest najczęściej przepalona żarówka 

lub spalony bezpiecznik. Przepaloną 

żarówkę lub bezpiecznik należy wymie- 

nić na nowe, takie same jak poprzed- 

nie (o tym samym oznaczeniu — 

tabl. ,8). | 

Wymiana żarówek w lampach kierun- 

kowskazów przednich, tylnych i tyl- 

nych lampach pozycyjnych (przedsta- 

wiona na rysunkach 85 i 86) wymaga 
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Wykaz żarówek stosowanych w samochodach Żuk Tablica 8 

Liczba 

Miejsce pracy żarówki żarówki W OJ 
w dzie 

Reflektory — światła drogowe i mijania 45/40 2 

Reflektory przeciwmgłowe — halogeny (w A15B i A151) 55 2 o 

Reflektory — światła pozycyjne Ek, A 

Lampka kontrolna kierunkowskazów * 1 

Lampy błyskowe (w A15B i A151) 35 2 

Lampy kierunkowskazów przednich 2 

Lampy. kierunkowskazów tylnych | 2 

Lampy kierunkowskazów tylnych (w A11B i A16B) a - 2 a 

Lampy światła hamowania STOP (w A11B i A16B) 2 

Lampy hamowania STOP tylne pozycyjne s 215 2 

Lampy tylne pozycyjne (w A11B i A16B) 5 4 z 

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej 3 

Lampa oświetlenia kabiny 1 

Lampa oświetleniowa skrzyni ładunkowej lub wnętrza 10 

furgonu 
1 

Lampa przenośna 1 

Oświetlenie tablicy wskaźników i szybkościomierza 6 

Lampka kontrolna światła drogowego *| 1     
  

mał      



  ij 

  

  
  

  Rys. 

  

85. Zdejmowanie klosza lampy kie- 
runkowskazów 

wykręcenia wkrętów, a następnie zdję- 

cia szkła. Po zdjęciu szkła można wy- 

mienić żarówkę. 

Żarówki w lampach oświetlenia wskaż- 

ników wyjmuje się wraz z oprawką od 

Zestaw spodu 

wskaźników kontrolnych i szybkościo- 

mierz oświetlone są dwoma żarówkami. 

Lampka sygnalizacyjna światła drogo- 

wego w szybkościomierzu ma osobną 

żarówkę. 

tablicy rozdzielczej. 
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86. Zdejmowanie klosza lampy zespo- 
lonej w samochodzie A11B i A16B 

    

      

Rys. 

Uwaga. Przy montażu tablicy wskaźników 

należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 

nastąpiło ostre załamanie wałka napędu 

szybkościomierza na odcinku pomiędzy 

szybkościomierzem a przelotką w ścianie 
przedniej kabiny, gdyż może to być powo- 

dem uszkodzenia wałka. 

Żarówki rurkowe oświetlenia tablicy 

rejestracyjnej (w samochodach A06B, 

A07B, A13B, A15B i A151) wymienia 

się po wykręceniu dwóch wkrętów 

i odjęciu obudowy lampy. 

Obwody elektryczne oświetlenia i urzą- 

dzeń zabezpieczone są przed przepale- 

niem 10 bezpiecznikami. Skrzynka bez- 

pieczników jest umieszczona pod tabli- 

cą rozdzielczą, wewnątrz kabiny kie- 

rowcy, nad pedałami hamulca i sprzę- 

gła. 

Poszczególne bezpieczniki (wg wykazu 

znajdującego się w pokrywie skrzynki) 

zabezpieczają obwody: 

A — wycieraczki, dmuchawy, 

B — kierunkowskazów, wskaźników 

(zasilanie), 

C — światła drogowego lewego (dłu- 

gie), . 
D — światła drogowego prawego (dłu- 

gie), 

E — światła mijania lewego (krótkie), 

F -- światła mijania prawego (krót- 

kie), 

G — światła  pozycyjnego prawego 

(tył i przód), oświetlenia tablicy 

rejestracyjnej, 

H — światła pozycyjnego lewego (tył 

i przód) oświetlania wskaźników, 

J — światła STOP, oświetlenia wnę- 

trza, 

L — sygnału dźwiękowego, gniazda 

wtykowego lampy przenośnej. 

Obwód elektryczny A jest zabezpieczo- 

ny bezpiecznikiem 16 A, pozostałe ob- 

„wody (B—L) bezpiecznikami 8 A. 

Samochody gaśnicze Żuk A15B i A151 

mają w instalacji elektrycznej dodat- 

kową wiązkę przewodów, a w wypo- 

sażeniu dwie lampy błyskowe z kon- 

trolką, sygnały dwudźwiękowe, dwa 
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reflektory  przeciwmgłowe, gniazdo 

wtyczkowe do oświetlenia przyczepy 

na węże tłoczne (tylko A15B), wyłącz- 

niki sygnałów dwudźwiękowych, lamp 

błyskowych i reflektorów  przeciw- 

mgłowych. W samochodach Żuk A15B 

i A151 dodatkowe obwody elektrycz- 

ne są zabezpieczone przed przepale- 

niem czterema bezpiecznikami 8 A, 

które znajdują się w drugiej skrzynce, 

umieszczonej pod tablicą rozdzielczą. 

Poszczególne bezpieczniki według wy- 

kazu znajdującego się na pokrywie 

skrzynki zabezpieczają obwody: 

C — syreny alarmowej, 

D — lamp błyskowych, 

E — reflektora przeciwmgłowego le- 

wego, 

F — reflektora przeciwmgłowego pra- 

wego. 

Uwaga. W przypadku zwarcia i przepalenia 

bezpiecznika należy najpierw usunąć przy- 

czynę zwarcia, a następnie wymienić bez- 

piecznik. Niedopuszczalna jest naprawa bez- 

pieczników, polegająca na zakładaniu dru- 

tów, blaszek itp. : 

12. NADWOZIE 

12.1. Obsługa urządzenia o0grzewczego 

Urządzenie ogrzewcze nie wymaga 

przeprowadzania specjalnych zabiegów 

12 

obsługowo-konserwacyjnych w czasie 

eksploatacji samochodu. Jedynie pod- 

czas płukania układu chłodzenia roz- 

tworem kwasu solnego należy otwo- 

rzyć zawór do nagrzewnic, przez prze- 

sunięcie dźwigni (6, rys. 16), w prawo, 

w celu skierowania obiegu roztworu 

przez nagrzewnice, a tym samym oczy- 

szczenia ich z zanieczyszczeń i kamie- 

nia kotłowego. 

12.2. Obsługa wycieraczki 

W zasadzie wycieraczka nie wymaga 

specjalnej obsługi. Zapas smaru w 

przekładni wystarcza na cały okres 

przewidywanej pracy, należy tylko 

zwilżyć olejem silnikowym sworznie 

dźwigni wycieraków w takiej ilości, 

aby olej nie spływał na przewody elek- 

tryczne. 

Przed włączeniem wycieraczki należy 

zwrócić uwagę, czy szyba nie jest za- 

błocona, a zimą czy nie jest oblodzona. 

W jednym i w drugim przypadku na- 

leży przed włączeniem wycieraczki 

oczyścić szybę z błota lub lodu. 

12.3. Konserwacja zamków i zawias 

Zamki powinny zamykać się i otwierać 

bez zacięć oraz gwarantować pewne 

zamknięcie. 

rygli 

zużyte. 

W razie stwierdzenia uszkodzeń zamek 

należy wymienić. Zamki i zawiasy na- 

leży nasmarować kilkoma kroplami 

oleju silnikowego, przy czym do sma- 

rowania zamków drzwi, tzw. otworów, 

do których wkłada się kluczyki, należy 

dozować możliwie małe ilości oleju i to 

tylko wtedy, kiedy kluczyki z trudno- 

ścią obracają się w zamkach, 

Powierzchnie pracujące 

nie powinny być nadmiernie 

12.4. Mycie samochodu 

Przed przystąpieniem do mycia samo- 

chodu należy szczelnie zamknąć drzwi 

i okna. 

Nie należy myć samochodu na słońcu, 

ponieważ pozostają ślady (plamy) na 

lakierze z zanieczyszczeń znajdujących 

się w wodzie, ani też na mrozie, ze 

względu na pękanie powłoki lakieru. 

Brud zaschnięty na lakierze należy 

zwilżyć kilkakrotnie wodą. Dopiero po 

odmoknięciu można przystąpić do zmy- 

wania samochodu gąbką lub miękką 

szczotką, od góry w dół, zlewając go 

jednocześnie obficie słabym strumie- 

niem wody. 

Elementy podwozia takie jak koła 

i bębny hamulcowe, wnętrze błotni-    



  

ków, rama itp. należy zmywać silnym 

strumieniem wody. Miejsca, w któ- 

rych zmywanie strumieniem wody nie 

wystarcza należy dodatkowo oczyścić 

za pomocą szczotki. Do zmywania nie 

wolno używać sody, nafty, benzyny lub 

oleju mineralnego. Po wymyciu należy 

powierzchnię nadwozia wytrzeć do su- 

cha. 

12.5. Konserwacja powłok lakierowych 

Co dwa miesiące należy wypolerować 

nadwozie płynem specjalnym, do pole- 

rowania, który trzeba rozprowadzać 

tamponem z waty, na dokładnie wy- 

mytej i starannie wytartej do sucha 

powierzchni nadwozia. Po kilkunastu 

minutach powierzchnię lakieru należy 

przetrzeć czystą, suchą flanelą, aby 

uzyskała lustrzany połysk. W celu uzy- 

skania trwałego połysku wskazane jest, 

po polerowaniu powierzchni nadwozia, 

przetarcie jej pastą woskową. 

Jeżeli powłoka lakierowa zaczyna wy- 

raźnie matowieć, w celu uzyskania wła- 

ściwego połysku można użyć pasty po- 

lerującej, ale nie częściej niż dwa razy 

w roku. Zadaniem pasty jest czyszcze- 

nie, jak też konserwowanie części la- 

kierowanych, tj. zapobieganie pęknię- 

ciom i uszkodzeniom lakieru, które 

mogą być wywołane wpływami atmo- 

sferycznymi. 

Nadwozia samochodów (wszystkie ty- 

PY) są malowane emalią ftalową kar- 

bamidową, specjalną, renowacyjną i tę 

emalię należy stosować przy popraw- 

kach lub ponownym malowaniu nad- 

wozi. 

12.6. Konserwacja części 

chromowanych i niklowanych 

W celu zabezpieczenia części chromo- 

wanych przed zmatowieniem należy 

wykonać następujące czynności: 

— oczyścić powierzchnie chromowane 

szczotką zwilżoną w nafcie, po uprzed- 

nim usunięciu z nich kurzu i błota, a 

następnie wytrzeć do sucha; podczas 

czyszczenia części chromowanych na- 

leży zwracać uwagę, aby lakier nad- 

wozia nie został zwilżony naftą; 

— zardzewiałe lekko _ powierzchnie 
chromowane należy przetrzeć pastą po- 

lerującą, następnie szczotką zwilżoną 

w nafcie i wytrzeć do sucha; 

-— większe rdzawe plamy należy oczy- 

ścić w sposób opisany poprzednio, po 

czym miejsca oczyszczone pokryć bez- 

barwnym lakierem nitro. 

Przed przystąpieniem do konserwacji, 

podwozie należy umyć silnym strumie- 

niem wody, osuszyć a następnie zmyć 

benzyną lakową. Miejsca skorodowane 

przetrzeć szczotką drucianą lub płót- 

nem ściernym nr 80. Po dokładnym 

oczyszczeniu, przeszlifowane do podło- 

ża miejsca, gruntować podkładem 

S-2003 o symbolu handlowym 3231- 

-006-130 wg BN-70/6113-13, natrysko- 

wo lub za pomocą pędzla. Podkład su- 

szyć w temperaturze otoczenia przez 

12 godzin. 

Zespoły podwozia takie jak przednie 

zawieszenie, tylny most oraz ramę ma- 

lować dwukrotnie w odstępach jedno- 

godzinnych emalią ftalową styrenowa- 

ną specjalną, o symbolu 3369-702-990 
wg BN-70/6115-60. 

Blachę podłogi kabiny od spodu oraz 

od wewnątrz, ściany boczne skrzyni ła- 

dunkowej samochodów A06B, A07B, 

A18B, A1I5B i A151 poniżej podłogi 

mastykować po zagruntowaniu jw. 

pastą PG-174 lub preparatem Bitex. 

W samochodach A11B i A16B masty- 

kować należy tylko blachy podłogi ka- 

biny. Pastę należy nakładać dwukrot- 

nie o grubości warstwy 0,5...2,0 m. 
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13. WYPOSAŻENIE SAMOCHODU 

13.1. Osprzęt i narzędzia kierowcy 

Do samochodu dołączony jest osprzęt 

i zestaw narzędzi niezbędnych do ob- 

sługi i konserwacji oraz drobnych na- 

praw bieżących, wymieniony w tablicy 

i pokazany na rysunku 87. 

13.2. Wyposażenie samochodów 

gaśniczych 

Wyposażenie samochodów gaśniczych 

Żuk A15B i A151 oraz rozmieszczenie 

sprzętu pokazano na rys. 88 a ib. 

Szczegółowy wykaz sprzętu podano w 

tablicy 10. 

Wyjmowanie motopompy 

Aby przygotować motopompę do pracy 

poza samochodem należy ją wyjąć w 

następujący sposób: 

— przekręcić o 90” rygle, umożliwia- 

jące wysunięcie się prowadnice moto- 

pompy 2 położenia w samochodzie 

i wyjąć je całkowicie; 

—. podnieść rączki składane podstawy 

motopompy i chwytając je ręką prze- 

sunąć motopompę wraz z pojemnikiem 

na węże tłoczne — do tyłu samochodu; 
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Zestaw narzędzi do obsługi samochodu Żuk Tablica 9 

  

  

  

rysunku Nr katalogowy Nazwa Liczba 

1 2 3 4 

1 n—. Instrukcja obsługi samochodu Żuk 1 

2 TKS-721 Torba narzędziowa (duża) kpl. 1 
3 PN-71/M-65010 Klucz płaski dwustronny 

RWPd 9X11 1 

4 PN-71/M-65010 Klucz płaski dwustronny 
RWPd 10x12 1 

5 PN=721/M-65010 Klucz płaski dwustronny 
RWPd 13X17 2 

6 PN-71/M-65010 Klucz płaski dwustronny 
RWPd 19x22 1 

7 BN-67/43618-06 Klucz do świec zapłonowych 
RWAg 21X150 (do M14) 1 

8 PN-67/E-85101 Żarówka 12V-10W BA15s 1 

9 PN-65/M-65065 Pokrętło klucza do świec RWTm8 1 

10 KU-53-4-1 Kód nasadowy P22 (do nakrętek 

k 1 

11 A03-3901275 Klucz z końcówką kwadratową 1) 1 

12 PN-71/M-64440 Szczypce uniwersalne RWUa 200 1 

13 BN-65/3618-02 Wkrętak samochodowy 
BWWz 4(140) A 1 

14 BN-65/3618-02 Wkrętak samochodowy 
RWWZz 9(250) A 1 

15 A03-3901472 Wężyk do odpowietrzania hamulców 1 

16 MSB-1 Ciśnieniomierz do ogumienia z fu- 
terałem — kpl. 2 

17 PN-64/5-61064 Łyżka do opon 1 

18 612.42.00 Lampa przenośna 1 

19 20-3901215 Korba rozruchowa 1 

20 DHPT-2,5 Dźwignik hydrauliczny 1 

BN-67/3618-05 Pompa do ogumienia B/C-900 1 

22 PG-8 Gaśnica halonowa GH-1 1       
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"28 | A03-3901440-1 Lejek ż) 1 
24 A083-3901441 Końcówka lejka*) , , 1 
25 L05-5602010 Przegroda ściany tylnej 3) kabiny — 1 
: kpl. 

  

1) Wyposaża się tylko samochody A06B, A07B, A15B i A151B 
*) Wyposaża się tylko samochody eksportowane do ZSRR . , , 
3) Samochody A06B i A07B przeznaczone na eksport wyposaża się w przegrody za oddziel- 
nym zamówieniem. 

  

    

  

  

Nm    
    
          

    
  

Rys. 87. Wyposażenie narzędziowe samochodu Żuk (p. tabl. 9) 

-—- przekręcić o 180” rygle zabezpiecze- 
nia podpór, po czym "rzekręcić pod- 

pory z kółkami (robiąc łuk po ze- 
wnętrznej stronie) w położenie dolne 
i ponownie przekręcić o 1807 rygle za- 
bezpieczenia podpór w położenie pier- 
wotne. 

Uwaga. Motopompę należy trzymać cały 
czas za rączki uchwytów, aby nie dopuścić 
do całkowitego wysunięcia się wózka moto- 
pompy i prowadnic umieszczonych na pod- 
łodze samochodu. 

— przesunąć dźwignię zabezpieczenia 
podstawy motopompy w wózku w kie- 
runku pojemnika z wężami tłocznymi 
i chwytając za cztery rączki podnieść, 
a następnie wyjąć motopompę z prze- 
suwnego wózka motopompy i ustawić 
ją obok samochodu. 

Wyjmowanie węży ssawnych 
i tłocznych 

Aby zdjąć węże ssawne, należy odpiąć 
sprzączkę, wyjąć pas, przesunąć węże 
do tyłu i zdjąć je ze wspornika dachu. 
Węże tłoczne wyjmuje się ze skrzynki 
umieszczonej na wózku motopompy, po 
rozpięciu paska skórzanego. 
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Rys. 88. Rozmieszczenie sprzętu pożarowego w samochodzie 
gaśniczym Żuk (p. tabl. 10) 

a — A15B, b — A151 (schemat), c — A151 (widok z tyłu) 
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Zdejmowanie drabiny z dachu 

samochodu 

Aby zdjąć drabinę z dachu samochodu 

A15B i przygotować ją do użycia, na- 

leży wykonać następujące czynności: 

— wejść (dwóch członków załogi) na 

odchylne stopnie z przodu i z tyłu sa- 

mochodu, 

— chwycić ręką (osoba stojąca na tyl- 

nym stopniu) za przesuwną tulejkę 

uchwytu drabiny, nacisnąć ją w kie- 

runku do dachu i odpiąć uchwyt (iden- 

tycznie postąpić z drugim uchwytem), 

— ściągnąć ku tyłowi poszczególne se- 

gmenty drabiny (obaj członkowie za- 

łogi), 

— po ułożeniu segmentów na ziemi 

należy przekręcić o 90” dźwignię rygli 

zamków drabiny w obu bocznicach 
segmentu, a następnie złożyć dwa se- 

gmenty drabiny, końcami przez jarz- 

ma metalowe (ucha) zwracając uwagę, 

aby rygle zamków trafiały w otwory w 

obu bocznicach segmentu drugiego, po 

czym ponownie przekręcić dźwignie ry- 

gli w położenie pierwotne (w ten sam 

sposób połączyć następny segment dra- 

biny z dwoma złożonymi), 
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Sprzęt p. pożarowy w samochodach gaśniczych Żuk Tablica 10 

Nr poz. 
Liczba 

WE gS. Nr katalogowy Nazwa sprzętu sztuk 

Żuk A15B . 

1 ZN-71/MPM-29-24087 Motopompa pożarnicza M8/8E, typ 

PO5-321 1 

2 P61.10.00 Wąż ssawny 110 (dł. 2,5 m) 3 

3 PN-64/M-51152 Smok ssawny 1 

4 P61.06.00 Kosz do smoka 110 1 

5 PN-64/M-51049 Rozdzielacz 75 1 

6 PN-64/M-51153 Zbieracz 2X75/110 1 

7 P70.17.00 Pływak z zatrzaśnikiem 110 1 

8 P61.30.00 Prądownica uniwersalna 52 1 

9 P61.37.00 Prądownica zamykana 52 1 

10 P61.41.00 Prądownica zamykana 75 1 
11 PN-63/M-51044 Przełącznik 110/75 1 

12 PN-63/M-51043 Przełącznik 75/52 1. 

13 P61.56.00 Wąż do spalin (dł. 2 m) 1 

14 PN-64/M-51111 Linka Q 10 (dł. 20 m) 1 

15 PN-170/0-79553 Kanister 20 1 (kol. czerwień 

sygnałowa) 1 

16 P61.83.00 Torba wężowego z narzędziami 1 
17 P61.80.00 Torba mechanika z narzędziami 1 

18 15-4000017 Wąż tłoczny WS52 z łącznikami 

(dł. 15 m) 6. 

19 AP-3 Aparat na sprężone powietrze 2 

20 MA-1M Maska 2 

21 75M-2501 Łopata (kolor czerwień sygnałowa) 1 

22 PN-61/M-54070 Łom 1 
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23 PN-51/B-59041 Oskard RLŻc z trzonkiem 1 

24 PN-64/M-51501 Topór strażacki ciężki 1. 

25 PN-60/M-51202 Mostek przejazdowy 52X75X52 2 

26 PS-1 Siodełko wężowe 1 

27 PN-66/M-51204 Drabina nasadkowa D 3 

28 U6 Lampa przemysłowa 1 

29 R-2431 Radiotelefon (na specjalne zamówie- 

nie) 1 

30 15-4000010 Bosak kompletny 1 

Żuk A151 5 

1 PN-63/M-51042 Przełącznik 52/25 1 
2 17-3727003 Lampa błyskowa 2 
3 M2/12 Motopompa 1 
4 15-4004020 Zbiornik wody 1 
5 15-4005510 Podstawa zbiornika 1 
6 GH2 Gaśnica halonowa 2 
7 18-6809010 Straponten 1 

RLLh 

8 PN-61/M-54070 Łom 1 
9 15-4005190 Szczęki uchwytu łomu 8 

10 15-4005524 Taśma mocująca zbiornik 4 
11 AP3M Aparat powietrzny (oddechowy) 2 
12 15-4005540 Wąż ssawny 1 
13 Węże z prądownicami 
14 15-4005230 Pojemnik na węże W52 1 
15 PN-64/M-51049 Rozdzielacz 52 11 
16 15-4005280 . Pojemnik na węże W25 1 
17 15-4005560 Wąż do spalin 1 
18 PN-64/M-51154 Stojak hydrantowy 1 
19 PN-53/M-51014 Klucz do hydrantu nadziemnego 1 
20 PN-63M-74085 Klucz do hydrantu podziemnego 1 
21 PN-64/M-51071 Gaśnica proszkowa GPr-6 2 
22 R-2431 Radiotelefon z głośnikiem 1       
  

  
Uwaga. Powyższy sprzęt pożarowy dostarcza Straż Pożarna i montuje go do samochodów 
gaśniczych A15B i A151 wę własnym zakresie 

Zasady obsługi i użytkowania sprzętu 

przeciwpożarowego są znane obsłudze 

samochodów gaśniczych (strażakom). 

Zasady obsługi motopompy, jej silnika 

i przynależnego wyposażenia są podane 

w _ Instrukcji obsługi motopompy 

M8/8E i M2/12. 

Wyjmowanie pozostałego sprzętu (prą- 

downic, oskarda, łopat, toporu, bosaka 

itp.) 

Przy wyjmowaniu tego wyposażenia 

należy odpiąć metalowe klamry mocu- 

jące i zdejmować poszczególne pozycje 

wyposażenia z podstawek. 

14. ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI 

SMAROWANIA I OBSŁUG 

TECHNICZNYCH SAMOCHODU 

14.1. Schemat i opis smarowania 

samochodu 

Smarowanie samochodu przeprowadza 

się w ramach okresowej obsługi tech- 

nicznej. 

Wszystkie związane z tym czynności 

wyszczególniono w tablicy 11, a w celu 

łatwiejszego ich przeprowadzenia, 

miejsca wymagające smarowania po- 

kazano na rys. 89. 
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36000 km 

9000 xm 

3000 km 

2800 km 

500 km . 

500 km 

2800 km 

3000 km 

9000 km   36000 km 

Rys. 89. Schemat smarowania samochodu Żuk (p. tabl. 11) 
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Wykaz czynności smarowania Tablica 11 
  

  

  

  

    

  

  
  

  

    

        
  

3 Oksługa 2 
gd © i O O A a 

3 Z ą 5 OTD-I |OTD-|OT-I | OT-1 5 $ 

Miej smaro i Czynności CM 26 a po i począwszy 5 w 3 iejsce smarowania zynncści aż gó smarnego | pierwszych | od 6000 km E | [=| 
B Ga NG soo | 2800 |co 3000 co 9000 % 2 m | Ó 2 -Ł100 | -E200 | 1-200 | -200 z | m 5 M 5 km | km km km > | O 
1 2 | 3 4 5 6 z | 8 s | 10 1 12 

Silnik 

1 | Miska olejowa Wymienić olej Ą 1 51 X X X5 użyt 
m . L kownik 

2 | Filtr oleju | wymiana filtru 9 1 x | x X) | w 
3 | Filtr powietrza (do Oczyścić wkład i wy- 6 1 0,35 1 X X X " 

o gaźnika Jikov) mienić olej 

4 | Rozdzielacz zapłonu Nasmarować wewn. e 2 kilka kro- X + | 
i wkładki filcowe pel a ae — a 

Podwozie 

5 | Wałek pedałów i cię- | Nasmarować A 2 X 4 » ' 
„| gna wyłączania 

sprzęgła 9 parę kropel X >Ć h 

6 | Skrzynka biegów Wymienić olej A_ 1 121 _ X X) s» 

Sprawdzić ewentual- 1 do poziomu X X » 
nie uzupełnić olej A korka 

ag m _ A wlewu 
7 | Dźwignia zmiany "Nasmarować A 1 < 4 X » biegów * 

  

    

            
  

6 — Instr. obsługi Żuk 
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Wykaz czynności obsługowych wykonywanych podczas przeglądów technicznych Tablica 18 

Obsługa 

OTD-I OTD-I |  OT-I OT-I 
Miejsce wykony- 

i poz. wania. Szynności Czynności obsługi po pierwszych SĄ. 6000 kan Wykonawca nd 

500F100 | 2800 F200 | €9.3000 | co 9000 
F200 F 200 

km km km km 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. Silnik 

1 | Pasek wentylato- sprawdzić i ewentualnie X X X X użytkownik 
ra wyregulować naciąg 

2 | Głowica dokręcić nakrętki X ASO 

oczyścić komory spalania X) w 
3 | Zawory sprawdzić i ustawić luzy X X X s» 
4 | Gaźnik wyregulować X A » a 

. rozebrać i oczyścić Ź s» m R 
5 | Pompa paliwa oczyścić osadnik X użytkownik a 

sprawdzić szczelność 
dokręcić Śruby mocujące Ź X Ź X > a 

6_| Układ zasilania sprawdzić stan i szczelność A X Ź X »» - a 
7 | Filtr powietrza wymienić wkład X » (suchy F125P) 

8 | Przewód ssąco- dokręcić nakrętki mocowa- X X X X » 
wydechowy nia do silnika i tłumika 

9 | Układ smarowa- sprawdzić, w razie spadku X X ASO 
nia ciśnienia i usunąć przyczy- 

nę 

10 | Układ chłodzenia sprawdzić szczelność X X X X użytkownik 
i ogrzewania oczyścić i przepłukać X 3) ASO       
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c.d. tabl. 12 
  

2 3 9 
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

32 Mechanizm sprawdzić i w razie potrze- X » 
kierowniczy by wyregulować luz osiowy 

dokręcić nakrętki śrub mo- X » 
cujących do ramy oraz na- 
krętki przegubów wałka 
pośredniego 

sprawdzić i w razie potrze- X X » 
by wyregulować ruch ja- 
łowy koła kierownicy 

33 Drążki dokręcić nakrętki sworzni 4 X ASO 
kierownicze kulowych 

wyregulować luz środko- X s 
wego drążka 

34 Resory dokręcić nakrętki sworznia X X użytkownik 
oraz nakrętki strzemion 

sprawdzić stan tulejek gu- A » 
mowych 

35 Tłumik i rura . sprawdzić mocowanie X X użytkownik 
wydechowa 

36 Wał napędowy dokręcić śruby na złączach X X » 

37 | Wszystkie dokręcić śruby i nakrętki X X » 
połączenia 

38 | Drzwi i pokrywa sprawdzić działanie zam- X X »   górna   ków             
  

1) Wykonywać przy każdym zdjęciu głowicy. 
2) wykonywać co 27000 km. 
3) wykonywać co 15000 km. 
*) Wykonać po 40000 km (po 80000 km wymienić amortyzatory na nowe). 
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1. PALIWO 

Do napędu silników typu 17 i 19 (521) 

zaleca się stosowanie benzyny o licz- 

bie oktanowej 86 (RM) przy kącie wy- 

przedzenia zapłonu 7. 

Ponieważ benzyny etylizowane zawie- 

rają czteroetylek ołowiu, którego pary 

są trujące i łatwopalne, podczas stykania 

się z etylinami należy zachować szcze- 

gólne środki ostrożności takie jak: 

— nie myć rąk benzyną etylizowaną, 

— nie czyścić odzieży, nie napełniać 

zapalniczek itp., 

— nie palić papierosów, nie jeść i nie 

pić w pomieszczeniach, w których na- 

lewa się etylinę lub naprawia silniki 

zasilane benżyną etylizowaną (przed 

każdym jedzeniem umyć ręce i twarz 

gorącą wodą z mydłem), 

— w przypadku oblania odzieży ben- 

zyną etylizowaną należy ją natych- 

miast zdjąć, przeprać w czystej benzy- 

nie lub nafcie, wysuszyć, ponownie 

przeprać w wodzie z mydłem, wypłu- 

kać, a następnie wywietrzyć -tak, aby 

nie było czuć zapachu benzyny, 

= w przypadku oblania ciała benzyną 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 

Zestąwienie materiałów eksploatacyjnych do samochodu Żuk Tablica 13 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

      

Oznaczenie materiału 

Nazwa Symbcl stosowa- Zastosowanie 
* nia ka CPN Zastępczy 

Paliwo Cały Benzyna LO86 | Benzyna LO78| Silnik typ 17 
rok (RM) PN-66/C-96025 | lub 19 (521) 

Olej silnikowy Lato Lux 10 Układ smaro- 
9 ——— "| Selektol 9 wania silnika 

Zima Lux 6 

Olej przekład- Lato Hipol 15 Hipol 30 Skrzynka bie- 
niowy PN-66/C€-96075 gów, przekład- 

A , , nia główna, 
Zima | Hipol 10 mechanizm 

kierowniczy 

Olej do amor- a Olej AT wg — Amortyzatory 
tyzatorów BN-12/535-28 hydrauliczne 

Smar do pod- A STP — Podwozie sa- 
wozi sarnocho- PN-63/C-96129 mochodu 
dowych w | (smarowniczki) 

Smar do łożysk CT a | ŁT43 Łożyska piast 
tocznych R PN-60/C-96134 kół 

0 

U 
Smar  grafito- O Smar wg l Resory pióro- 
wany PN-59/C-96153 we 

Płyn hamulco-| Q DA-1 H1 Układ hamul- 
wy ZN-72/1722 PN-70/C-40005 | cowy 

| 6020-01 I     
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c.d. tab. 13 
  

Oznaczenie materiału 
  

  

  

Okres 
Nazwa Symbol stosowa- Zastosowanie 

nia zalecany zastępczy 
wg CPN 

Płyn do chłod- © Lato woda Woda Układ chłodze- 
nic nia i ogrzewa- 

Zima Płyn Borygo Płyn wg nia 

    ZN-68/MPCh/ 
'TE-1302 

PN-70/C-40006     
  

Uwaga. * 
1. Oleju Selektol nie można mieszać z innymi olejami. 
2. Płynu hamulcowego DA-1 nie należy mieszać z innymi płynami hamułcowymi. 
3. Przy stosowaniu benżyny LO78 kąt wyprzedzenia zapłonu powinien wynosić 5%, dla ben- 

zyny LLO86 należy stosować kąt 79. 

.etylizowaną nie można dopuszczać do 

jej wyschnięcia na skórze, oblane miej- 

sca należy natychmiast przemyć czystą 

benzyną, lub naftą, a jeżeli brak w po- 

bliżu tych środków, wytrzeć do sucha 

czystą szmatką, a następnie umyć cie- 

płą wodą i mydłem, 

— używać rękawiczek gumowych pod- 

czas czyszczenia i przemywania 

silnika etyliną. 

części 

2. OLEJE, SMARY I PŁYNY 

SPECJALNE 

Paliwa, oleje, smary i płyny specjalne 

do samochodu Żuk podano w tablicy 

13.   
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1, WARUNKI UDZIELANIA 

GWARANCJI 

Szczegółowe warunki gwarancji poda- 

je Książka gwarancyjna dodawana do 

każdego samochodu. 

W Instrukcji pragniemy tylko zwrócić 

uwagę na niektóre zagadnienia związa- 

ne z gwarancją i jednocześnie wyja- 

śnić, oraz rozszerzyć, niektóre z posta- 

nowień Książki gwarancyjnej. 

Każdy użytkownik samochodu Żuk po- 

winien zapoznać się i przestrzegać 

wskazówek, zawartych w. niniejszej 

Instrukcji, dotyczących prawidłowej 

obsługi i eksploatacji samochodu, Do 

przebiegu 15000 km użytkownik obo- 

wiązany jest (pod rygorem utraty gwa- 

rancji) wszelkie czynności obsługowo- 

-konserwacyjne zlecać do wykonania 

Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO). 

Podczas eksploatacji samochodu (szcze- 

gólnie w okresie docierania nie należy: 

-—- przekraczać dozwolonych  prędko- 

ści, 

—- stosować nie zalecanych olejów 

i smarów, 

— jeździć bez oleju lub z małą ilością 

oleju "w poszczególnych zespołach 

i układach, 

— przeciążać pojazdu ponad dopusz- 

czalne granice. 

Ponadto Fabryka Samochodów Cięża- 

rowych zwolniona będzie od obowiązku 

honorowania udzielonej gwarancji, je- 

żeli: 

— samochód uległ wypadkowi, który 

nie został spowodowany ukrytymi wa- 

dami fabrycznymi, 

— nabywca samowolnie dokonał mo- 

dyfikacji samochodu, wymienił części 

oryginalne lub naprawił reklamowane 

części bez uprzedniego otrzymania po- 

zwolenia od wytwórcy lub od ASO, 

— nabywca dokonał poprawek lub 

zmian w Książce gwarancyjnej oraz 

innych wykroczeń poza ramami wyma- 

gań i ustaleń Instrukcji obsługi 

i Książki gwarancyjnej. 

Po każdej obsłudze technicznej lub na- 

prawie w ASO użytkownik jest obo- 

GWARANCJA 

wiązany, w okresie gwarancji, spraw- 

dzić przy odbiorze samochodu moco- 

wanie i stan plomb. W przypadku ich 

uszkodzenia domagać się założenia no- 

wych. Naruszenie lub zerwanie plomb 

powoduje utratę gwarancji, przy czym 

uszkodzenie plomby przy szybkościo- 

mierzu lub skrzynce biegów powoduje 

utratę gwarancji na cały samochód, 

a zerwanie lub uszkodzenia plomb na 

pozostałych zespołach powoduje utratę 

gwarancji na dane zespoły. 

2. GŁÓWNE UPRAWNIENIA 

WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI 

Gwarancja obejmuje: 

— bezpłatną naprawę zespołu lub wy- 

mianę części, jeżeli zostanie stwierdzo- 

na wada z winy producenta, uniemo- 

żliwiająca użytkowanie samochodu 

zgodnie z przeznaczeniem z wyjątkiem 

szkieł, świec, bezpieczników, żarówek 

i narzędzi (wyłączonych z gwarancji), 

— wykonanie dwóch bezpłatnych prze- 

glądów w Autoryzowanej Stacji Ob- 
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sługi w okresie docierania samochodu 

z tym, że koszt materiałów eksploata- 
cyjnych (olejów i smarów), użytych do 

tych przeglądów pokrywa nabywca 

(wszystkie przeglądy techniczne po 

okresie docierania nabywca przeprowa- 

dza na własny koszt), 

— zwrot kosztów dostarczenia  nie- 

sprawnego samochodu do najbliższej 

ASO w razie, gdy reklamowane 

uszkodzenia uniemożliwia. poruszanie 

się samochodu po drogach publicznych. 

3. INFORMACJE DODATKOWE 

Przy odbiorze nowego samochodu na- 

bywca we własnym interesie powinien 

sprawdzić: 

— Czy samochód nie ma uszkodzeń 

mechanicznych, 

— czy samochód jest sprawny do 

eksploatacji, 

— czy na skrzynce biegów, szybkościo- 

mierzu i regulatorze prądnicy znajdują 

się nienaruszone plomby, 

— zgodność numeracji zespołów z wpi- 

sanymi w Książce gwarancyjnej. 

Przy odbiorze samochodu z przeglądu 

lub naprawy gwarancyjnej sprawdzić, 

czy ASO dokonała odpowiednich wpi- 

sów do Książki gwarancyjnej oraz 

sprawdzić plomby. 

Uwaga. W przypadku wymiany licznika na- 

leży wpisać w Książce gwarancyjnej stan 

licznika reklamowanego i nowo wmontowa- 

nego. 

  

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 

SAMOCHODU ŻUK A16B 

Instałacja elektryczna samochodu Żuk 

A16B uległa zmianie (w stosunku do 

samochodu A11B) z powodu wprowa- 

dzenia lamp kierunkowskazów bocz- 

nych i gniazda wtykowego do podłącze- 

nia instalacji elektrycznej przyczepy. 

Rys. 91. Schemat instalacji elektrycznej 

samochodu Żuk A16B 

1 — reflektory, 2 — kierunkowskazy przed- 

nie, 3 -- sygnał dźwiękowy, 4 — złącza ko- 

nektorowe 8-krotne, 5 — regulator prądnicy, 

6 — prądnica, 7 -—- rozdzielacz zapłonu, 8 — 

świece zapłonowe, 9 — czujnik ciśnienia ole- 

ju, 10 — pompka spryskiwacza nożna, 11 — 

wycieraczka szyby, 12 —— czujnik temperatu- 

ry wody, 13 — cewka zapłonowa, 14 — sil- 

niki wentylatora nagrzewnicy, 15 —- rozrusz- 

92 

nik, 16 — odłącznik akumulatora, 17 — aku- 

mułlator, 18 — skrzynka bezpieczników, 19 — 

gniazdo wtyczkowe lampy przenośnej, 20 — 

kierunkowskazy boczne, 21 — stycznik 

światła stop, 22 — złącze konektorowe 6-krot- 

ne, 23 — lampka kontrolna kierunkowska- 

zów, 24 — amperomierz, 25 — wskaźnik po- 

ziomu paliwa, 26 — lampka oświetlenia 

wskaźników, 27 — wskaźnik ciśnienia oleju, 

28 — złącze przewodów 6-krotne, 29 — wy- 

łącznik silnika wentylatora  nagrzewnie 

i oświetlenia przestrzeni ładunkowej, 30 — 

wyłącznik Świateł zewnętrznych i oświetle- 

nia kabiny, 31 — wskaźnik temperatury wo- 

dy, 32 — szybkościomierz, 33 — lampka kon- 

trolna Świateł drogowych, 34 — przerywacz 

kierunkowskazów, 35 — złącze przewodów 

6-krotne wyłącznika zapłonu, 36 — lampa 

oświetlenia kabiny, 37 — wyłącznik zapłonu, 

38 — przełącznik świateł zewnętrznych, 

39 — złącze przewodów 6-krotne (przełącz- 

nik świateł głównych i kierunkowskazów), 

40 — czujnik poziomu paliwa, 41 — prze- 

łącznik wycieraczki szyb, 42 — przełącznik 

kierunkowskazów, 43 — przycisk sygnału 

dźwiękowego, 44 — lampa oświetlenia prze- 

strzeni ładunkowej, 45 — złącze konektoro- 

we 16-krotne, 46 — lampa tylna zespolona 

lewa, 47 — gniazdo złącza instalacji elek- 

trycznej, 48 — lampa zespolona prawa 

Oznaczenie zacisków w złączu wtyczkowym 

instalacji elektrycznej do podłączenia przy- 

czepy (D-17) 

10 — do masy pojazdu, 

44P -—— do prawych Świateł kierunku jazdy, 

44L — do lewych świateł kierunku jazdy, 

54 — do świateł hamowania, 
58L — do Świateł pozycyjnych lewych, świa- 

teł tablicy rejestracyjnej i świateł ob- 

rysowych, * 

58P — do Świateł pozycyjnych prawych, 

świateł tablicy rejestracyjnej i świa- 

teł obrysowych, 

72c — zacisk rezerwowy 
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